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I. МЕТА

МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(МІСІЯ)

ЕКОНОМІКИ,

ТОРГІВЛІ

ТА

Мета (місія) Міністерства – забезпечення стійкого економічного зростання, створення
робочих місць та підвищення стандартів і якості життя населення.

II. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ МІНІСТЕРСТВА ТА КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
“Інституційні зміни, поряд із технологічними змінами, є головними
детермінантами соціального і економічного розвитку”
Дуглас Норт, лауреат Нобелівської премії з економіки
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Створення сприятливого для бізнесу інституційного
середовища
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ”
ЗАВДАННЯ “ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ”
ЗАВДАННЯ “АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ”
ЗАВДАННЯ “ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ”
ЗАВДАННЯ “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ”
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ”
ЗАВДАННЯ “СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ”
ЗАВДАННЯ

“РОЗБУДОВА
СУЧАСНОЇ
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ”

СИСТЕМИ

СТРАТЕГІЧНОГО

ПЛАНУВАННЯ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Створення умов для підвищення технологічності
економіки
ЗАВДАННЯ “ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ”
ЗАВДАННЯ “РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ
ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ”
ЗАВДАННЯ “РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ)
РОЗРОБОК,
НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
ЗАВДАННЯ “МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ”
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III. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
ЗАВДАННЯ,

СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ
ТА ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

5.5. Ефективні державні
підприємства

5.4. Розвиток ринку праці

5.1. Розвиток
підприємництва

Пріоритет
Програми
Уряду

Найменування завдання

1. “СТВОРЕННЯ

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру

СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”,

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

71

64

57

53

45

37

26

7

серпень
2020 року
серпень
2020 року

7,1

7,5

8,0

8,5

9,0

62

63,7

66

70

72

9,1

8,6

7,6

6,9

6,2

5,5

до 5

66,1

67,6

68,2

69,2

70,2

70,9

понад 70

10385

10263

9900

10100

10300

10500

10700

8865

10497

10706

13632

15414

17169

19057

3541,3

3460,4

3404

3300

3200

3100

3000

x

3,5

5

10

15

20

25

0,3

0,5378

17,1

2,0

3,5

2,7

3,3

3,9

8,9

8,3

8,2

7,1

6,4

5,6

до 5

надходження до Державного бюджету
України коштів від сплати дивідендів/частини
чистого
прибутку
господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави, млрд. грн.

32,1

35,4

2,62

2,68

2,48

х

х

кількість об’єктів державної власності, що
входять до сфери управління Мінекономіки
переданих органам приватизації, од.

10

300

27

15

2

2

2

Створення належних умов місце України у рейтингу легкості ведення
для ведення бізнесу (ЦСР бізнесу (Doing business), місце
(ЦСР 8.6.4)
8.6)
кількість зайнятих у МСП, млн. чол.
(ЦСР 8.6.1)
частка МСП у доданій вартості (за витратами
виробництва), % до загальної суми (ЦСР
8.6.2)
Підвищення
рівня рівень безробіття населення працездатного
зайнятості населення (ЦСР віку, %
1.1, 5.1, 5.3, 5.6, 8.2, 8.3, 8.4, рівень зайнятості населення працездатного
8.5, 8.6, 10.1, 10.2, 10.4)
віку, %
кількість найманих працівників, тис. осіб
середня заробітна плата, грн.
кількість неформально зайнятого населення,
тис. осіб
частка стягнених в бюджет санкцій за
порушення законодавства про працю, %
Активізація
процесів надходження коштів до Державного бюджету
України від приватизації, млрд. грн.
приватизації
Зміна системи державного збільшення рентабельності активів (RoA)
управління підприємствами державних підприємств, %
зменшення частки держави в економіці, %

64,3

0,5

період реалізації завдання
– до 2022 року
4,4
до 5
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4.1. Ефективне врядування

5.1. Розвиток
5.7. Земельна 5.6. Продовольча
підприємництва
реформа
безпека країни 5.3. Відновлення вітчизняної
промисловості

Пріоритет
Програми
Уряду

Найменування завдання

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру

кількість
ліквідованих
державних
підприємств, що входять до сфери управління
Мінекономіки, од.
Забезпечення
сталого економія бюджетних коштів для замовників в
розвитку сфери публічних інтересах яких централізовано здійснюються
закупівлі, а саме через державну установу
закупівель
“Професійні закупівлі”, %
підвищення середнього показника участі в
закупівлях, учасник

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

3

10

6

7

8

8

8

14

0

20

15

15

15

15

2,67

2,4

2,4

2,75

2,8

2,85

2,85

(конкурентні
процедури)

(конкурентні
процедури)

(конкурентні
процедури)

(конкурентні
процедури)

2,2

2,3

(спрощені закупівлі) (спрощені закупівлі)

2,4

2,4

(спрощені закупівлі)

(спрощені закупівлі)

зменшення частки відмінених процедур
закупівлі (визнання їх такими, що не
відбулися), %
Створення належних умов кількість випадків харчових отруєнь і
для безпечного споживання випадків токсикоінфекцій, на 1 млн.
населення
кількість
випадків
завданої
шкоди
споживачам від неякісних товарів та послуг,
на 1 млн. споживачів

40,9

24

18

20

30

30

30

45

45

45

45

40

35

до 30

66

66

66

66

60

55

до 50

втрати від обмежень прав розпоряджатися
своєю власністю, %
ціна, яку українець отримує за розпорядження
своєю власністю, є максимально близькою до
ринкової, але, крім виключних випадків,
ніколи не становить менше 90 % ринкової
Розбудова сучасної системи кількість проведених оцінок стану поточної
державного
стратегічного економічної ситуації макрофінансових та
планування
розвитку соціально-економічних показників розвитку
України із зазначенням основних чинників,
економіки
що впливають на їх формування, од.
кількість оцінок впливу реалізації актів на
показники економічного і соціального
розвитку
сценарні
орієнтири
економічного
і
соціального розвитку на відповідний рік та
два роки, що настають за прогнозним, од.

100

100

90

80

70

65

60

0

0

70

75

80

85

90

103

117

до 50

до 50

до 50

до 50

до 50

x

15

до 100

до 100

до 100

до 100

до 100

6

9

3

3

3

3

3

Створення ринку землі
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ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1“СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ
ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
(5.1. Розвиток підприємництва)
1.

Підготовка дворічної стратегії розвитку малого та Положення про Мінекономіки
середнього підприємництва і плану заходів з її
реалізації

31.12.2020

Нормативно-правовий акт Департамент регуляторної
політики та підприємництва

2.

Зменшення регуляторного тиску на бізнес шляхом
очищення регуляторного поля від застарілих,
надлишкових
і
неактуальних
нормативноправових актів

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання реалізації
Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до
2020 року” від 10.05.2018 № 292
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти Департамент регуляторної
політики та підприємництва

3.

Створення умов для розвитку саморегулювання
бізнесу на засадах добровільності та делегування
функцій
з
контролю
і
регулювання
підприємницької діяльності шляхом підготовки
рамкового
закону
про
саморегулювання
господарської та професійної діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

30.09.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

4.

Продовження мораторію на 6 місяців з дня проект Плану пріоритетних дій Уряду
скасування карантину та обмежувальних заходів, на 2020 рік
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19) на проведення органами державного

31.08.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

нагляду (контролю) планових заходів, крім
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
з високим ступенем ризику, а також у сфері
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
населення, та у сфері техногенної та пожежної
безпеки
5.

Автоматичне продовження строку дії ліцензій та Постанова Кабінету Міністрів України
дозволів на період дії карантину та на три місяці “Про
затвердження
Державної
після його закінчення
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.06.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

6.

Зменшення адміністративного тиску на бізнес у
період відновлення роботи шляхом продовження
заборони на проведення органами державного
нагляду (контролю) планових заходів із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності, крім державного
нагляду (контролю): за діяльністю суб’єктів
господарювання, які відповідно до затверджених
Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки
ступеня ризику від провадження господарської
діяльності віднесені до суб’єктів господарювання
з високим ступенем ризику; у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін; у сфері
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
населення на період дії карантину або
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням
COVID-19, та протягом шести місяців з дня його
скасування

30.06.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

9
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
7. Звільнення від планових перевірок суб’єктів
мікро- та малого підприємництва на три роки
після їх відповідної реєстрації, крім перевірок
діяльності
суб’єктів
господарювання,
які
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів
України критеріїв оцінки ступеня ризику від
провадження господарської діяльності віднесені
до суб’єктів господарювання з високим ступенем
ризику, та суб`єктів господарювання у сфері
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
населення

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

8.

Підготовка аналітичного огляду “Місце України у Розпорядження Кабінету Міністрів
рейтингу Світового банку “Doing Business”
України Про затвердження плану
заходів
щодо
дерегуляції
господарської
діяльності
та
покращення бізнес-клімату, плану дій
щодо підвищення позиції України в
рейтингу Світового банку “Ведення
бізнесу”
(“Doing
Business”)
та
визнання такими, що втратили
чинність,
деяких
розпоряджень
Кабінету
Міністрів
України
від 04.12.2019 № 1413

30.11.2020
30.11.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент регуляторної
матеріали
політики та підприємництва

9.

Формування інфраструктури підтримки малого і Розпорядження Кабінету Міністрів
середнього підприємництва
України “Деякі питання реалізації
Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до
2020 року” від 10.05.2018 № 292

31.12.2020

Методичні рекомендації Департамент регуляторної
щодо відкриття центрів політики та підприємництва
підтримки
підприємництва

10. Підвищення інституційної спроможності держави
у реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва шляхом створення Агенції з
питань розвитку та підтримки малого та
середнього бізнесу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,

31.12.2020

подано Кабінетові
Міністрів України
пропозиції щодо
створення Агенції

Департамент регуляторної
політики та підприємництва

10
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
спричиненої коронавірусом
CoV-2,
на
2020–2022
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

SARSроки”

11. Запровадження
дворічного
мораторію
на
проведення перевірок фізичних осіб - підприємців
(крім тих, які здійснюють високорентабельні види
діяльності з істотними ризиками ухилення від
оподаткування) стосовно дотримання ними
порядку застосування реєстраторів розрахункових
операцій; пом'якшення їх відповідальності за
порушення встановленого порядку подання до
контролюючих органів звітності, пов'язаної із
застосуванням
реєстраторів
розрахункових
операцій

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи щодо забезпечення
сприятливих умов для діяльності
фізичних
осіб
підприємців”
від 17.10.2019 № 761/2019
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.10.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

12. Забезпечення фінансування суб’єктів малого та
середнього бізнесу для участі в публічних
закупівлях шляхом розвитку альтернативних
банківському кредиту способів фінансування –
безрегресного факторингу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.08.2020

Нормативно-правові акти Департамент регуляторної
політики та підприємництва
Інформаційний ресурс

13. Створення державного Фонду фондів з метою Постанова Кабінету Міністрів України
залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток “Про
затвердження
Державної
малого та середнього бізнесу
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.06.2021

подано Кабінетові
Департамент регуляторної
Міністрів України
політики та підприємництва
пропозиції щодо
створення Фонду фондів
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
14. Розширення доступу до інформації щодо
можливостей надання
органами
місцевого
самоврядування гарантій за інвестиційними
кредитами комерційних банків (на придбання
нерухомості, обладнання тощо) суб’єктам малого
та
середнього
бізнесу,
що
провадять
підприємницьку діяльність у межах відповідної
територіальної громади

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Інформаційно-аналітичні Департамент регуляторної
матеріали
політики та підприємництва

15. Створення національної он-лайн автоматизованої
платформи (он-лайн Центру підтримки малого та
середнього бізнесу) сталого підприємництва як
єдиного вікна дистанційного доступу до
інформації,
фінансування,
навчання,
консультування та миттєвої он-лайн аплікації
малого та середнього бізнесу до діючих програм
державних, банківських, донорських, прямих
інвестицій тощо. Включення діючих та нових онлайн інструментів до платформи, у тому числі
консалтингової платформи “Дія” та майданчика
для замовлення послуг цифровізації бізнесу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

16. Забезпечення суб’єктам малого та середнього
бізнесу доступу до безкоштовної інформації про
можливості започаткування та розвитку бізнесу на
локальному рівні через мережу Інформаційних
пунктів підприємця та консалтинг-зон

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент регуляторної
матеріали
політики та підприємництва

для Постанова Кабінету Міністрів України

31.12.2020

Інформаційно-аналітичні

17. Створення

відповідної

інфраструктури

Інформаційний ресурс

Департамент регуляторної
політики та підприємництва

Департамент регуляторної
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№
з/п

Строк
виконання

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

ведення бізнесу та впровадження інновацій
малими і середніми підприємствами, а саме
створення національної мережі з 24-х дієздатних
інноваційних
бізнес-інкубаторів
(ІБІ)
за
стандартами Європейської мережі бізнес- та
інноваційних центрів (EBN)

“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

18. Створення та просування інкубаційних та
акселераційних
програм
розвитку
підприємницької культури для підприємств
пріоритетних секторів економіки

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.03.2021

19. Розширення участі України у програмах та
проектах ЄС щодо підтримки підприємців,
зокрема COSME та EEN, з метою підвищення їх
ефективності для українського бізнесу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2021

20. Створення дистанційної платформи доступу до
інноваційних та цифрових інструментів ведення
бізнесу з компонентами взаємного навчання і
обміну досвідом (peer to peer case learning)

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,

31.12.2020

Форма завершення
заходу
матеріали

Звіт

Відповідальний виконавець
політики та підприємництва

Департамент регуляторної
політики та підприємництва

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

Інформаційний ресурс

Департамент регуляторної
політики та підприємництва

13
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Звіт

Відповідальний виконавець

спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
21. Впровадження
програм
інкубаційної
та
акселераційної підтримки суб’єктів малого та
середнього бізнесу у секторах креативних
індустрій та внутрішнього туризму

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

28.02.2021

Департамент регуляторної
політики та підприємництва

22. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
реформування системи державного
нагляду (контролю)” від 18.12.2017
№ 1020
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

23. Усунення зайвих адміністративних бар’єрів
шляхом:
удосконалення
механізму
застосування
декларативного принципу щодо певних дій із
провадження господарської діяльності або
провадження окремих видів господарської
діяльності без отримання документів дозвільного
характеру (на підставі декларації);
оптимізації
дозвільних
процедур
шляхом
запровадження
декларативного
принципу
провадження
господарської
діяльності
з

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.11.2020

Законопроекти
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

14
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

виконання робіт підвищеної небезпеки та
експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки та оціночної
діяльності, виготовлення документів страхового
фонду документації, виробництва технічних
засобів оброблення інформації і технологічного
оснащення, що повинне відповідати вимогам
технічного захисту інформації з обмеженим
доступом;
скасування
таких
документів
дозвільного
характеру: спеціального дозволу на зайняття
народною медициною (цілительством) та дозволу
на провадження діяльності, спрямованої на штучні
зміни стану атмосфери та атмосферних явищ
у господарських цілях
24. Спрощення
та
оптимізація
засобів
адміністративного
регулювання
бізнесу,
впровадження
цифровізації
дозвільних
та
ліцензійних процедур

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
щодо
дерегуляції
господарської
діяльності
та
покращення бізнес-клімату, плану дій
щодо підвищення позиції України в
рейтингу Світового банку “Ведення
бізнесу”
(“Doing
Business”)
та
визнання такими, що втратили
чинність,
деяких
розпоряджень
Кабінету
Міністрів
України”
від 04.12.2019 № 1413
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

30.11.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

25. Запобігання блокуванню господарської діяльності
багатопрофільного суб’єкта підприємництва в разі
виявлення
органами
державного
нагляду
(контролю) порушень за окремим видом
господарської діяльності або підрозділом

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними

31.12.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

15
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
26. Підвищення відповідальності посадових осіб Постанова Кабінету Міністрів України
органів державного нагляду (контролю) за “Про
затвердження
Державної
перевищення чи зловживання їх повноваженнями програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

27. Законодавче визначення можливості заміни
державного нагляду (контролю) добровільним
страхуванням цивільної відповідальності для
суб’єктів господарювання із середнім та
незначним ступенем ризику

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Законопроекти
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

28. Забезпечення функціонування інформаційних Закон України “Про державний
систем державного ринкового нагляду
ринковий
нагляд
і
контроль
нехарчової продукції” від 02.12.2010
№ 2735-VI
Закон
України
“Про
загальну
безпечність нехарчової продукції”
від 02.12.2010 № 2736-VI

31.12.2020

Інформаційний ресурс

Департамент цифрового
розвитку та електронних
сервісів
Департамент регуляторної
політики та підприємництва

29. Забезпечення прозорих та ефективних механізмів Постанова Кабінету Міністрів України

31.12.2021

Звіт

Департамент регуляторної

16
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

співпраці між органами державного ринкового “Про затвердження Порядку надання
нагляду та суб’єктами господарювання
органами
державного
ринкового
нагляду безоплатної консультаційної
підтримки суб’єктам господарювання
з питань здійснення державного
ринкового нагляду” від 12.02.2020
№ 75
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
30. Розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України проекту Закону України “Про
захист прав споживачів” (у новій редакції), яким
передбачено,
зокрема
імплементацію
законодавчих актів Європейського Союзу у сфері
захисту прав споживачів, передбачених Угодою
про асоціацію; діджиталізацію бізнес-процесів,
пов’язаних із захистом прав споживачів

Відповідальний виконавець
політики та підприємництва

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Концепції
державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до
2020 року” від 27.12.2017 № 983
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157

31.12.2020

Законопроект
Департамент регуляторної
(подано до Верховної Ради політики та підприємництва
України)

31. Спрощення умов дотримання вимог законодавства проект Середньострокового плану дій
про захист прав споживачів
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Нормативно-правовий акт Департамент регуляторної
політики та підприємництва

32. Розроблення інструментарію
конкуренції на ринках

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

оцінки

стану проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

Директорат конкурентної
політики

17
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
33. Усунення існуючих бар’єрів на найбільш проект Середньострокового плану дій
важливих ринках з урахуванням результатів Уряду на 2021-2023 роки
досліджень, отриманих від Антимонопольного Положення про Мінекономіки
комітету України, щодо стану зазначених ринків
та бар’єрів, які на них існують

Строк
виконання
31.12.2021

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Директорат конкурентної
політики

Закон
України
“Про
державну
допомогу суб’єктам господарювання”
від 01.07.2014 № 1555-VII
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.10.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат конкурентної
політики

35. Розроблення пропозицій щодо удосконалення проект Середньострокового плану дій
Закону України “Про державну допомогу Уряду на 2021-2023 роки
суб’єктам господарювання”

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Директорат конкурентної
політики

36. Адвокатування конкуренції

проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Звіт

Директорат конкурентної
політики

37. Визначення чіткої процедури запровадження
державного цінового регулювання відносно
суб’єктів господарювання, які порушують вимоги
законодавства про захист економічної конкуренції

Закон
України
“Про
ціни
і
ціноутворення” від 21.07.2012 № 5007VI
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
Положення про Мінекономіки

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

38. Розроблення
та
затвердження
наказу
Мінекономіки “Про затвердження уніфікованої
форми акта, складеного за результатами
проведення планової (позапланової) перевірки за
дотриманням суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері формування, встановлення
та застосування державних регульованих цін”

Закон
України
“Про
ціни
і
ціноутворення” від 21.07.2012 № 5007VI
Закон України “Про основні засади
державного нагляду (контролю) у
сфері
господарської
діяльності”
від 05.04.2007 № 877-V
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
методик
розроблення критеріїв, за якими
оцінюється
ступінь
ризику
від
провадження господарської діяльності

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

34. Розроблення проектів постанов Кабінету Міністрів
України про затвердження критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання на захист навколишнього
природного середовища, а також на підтримку
окремих галузей економіки

18
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

та
визначається
періодичність
проведення
планових
заходів
державного нагляду (контролю), а
також уніфікованих форм актів, що
складаються
за
результатами
проведення планових (позапланових)
заходів
державного
нагляду
(контролю)” від 10.05.2018 № 342
Положення про Мінекономіки
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
(5.4. Розвиток ринку праці)
39. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Указ Президента України “Про
України законопроекту щодо удосконалення невідкладні заходи щодо забезпечення
державної політики у сфері трудових відносин
економічного
зростання,
стимулювання розвитку регіонів та
запобігання корупції” від 20.09.2019
№ 713/2019
Указ Президента України “Про Цілі
сталого розвитку України на період до
2030 року” від 30.09.2019 № 722/2019
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат норм та
стандартів гідної праці

19
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

40. Підвищення відповідальності за порушення Указ Президента України “Про
законодавства про працю та визначення невідкладні заходи щодо забезпечення
повноважень Держпраці на рівні закону
економічного
зростання,
стимулювання розвитку регіонів та
запобігання корупції” від 20.09.2019
№ 713/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат норм та
стандартів гідної праці

41. Скасування обов’язкового ведення роботодавцями
(суб’єктами малого та середнього бізнесу)
неактуальних розпорядчих документів щодо
організації трудових відносин і робочого процесу
(правил внутрішнього трудового розпорядку,

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат норм та
стандартів гідної праці

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними

20
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

42. Прирівнювання режиму самоізоляції за рішенням Постанова Кабінету Міністрів України
лікаря до випадків тимчасової непрацездатності
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.06.2020

Нормативно-правовий акт

43. Урегулювання питань трудової діяльності осіб, які Постанова Кабінету Міністрів України
досягли 60-річного віку
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.06.2020

Нормативно-правовий акт Департамент регуляторної
політики та підприємництва
Директорат норм та
стандартів гідної праці

44. Здійснення підготовчих кроків та приєднання проект Плану пріоритетних дій Уряду
України до Міжнародної коаліції за рівну оплату на 2020 рік
праці (ЕРІС)

30.11.2020

45. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України законопроекту щодо удосконалення на 2020 рік
державної політики у сфері зайнятості населення

30.11.2020

Законопроект
Директорат розвитку ринку
(подано до Верховної Ради
праці та зайнятості
України)

46. Урегулювання

31.12.2020

Законопроект
Директорат розвитку ринку
(подано до Верховної Ради

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

статутів і положень про дисципліну, графіків
роботи і відпусток тощо), яке призводить до
зайвих
адміністративних
витрат
суб’єктів
підприємництва та створює підстави для
порушень і застосування штрафних санкцій

заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

питання

щодо

сприяння Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної

направлено листа про
приєднання до
Секретаріату ЕРІС

Відповідальний виконавець

Директорат норм та
стандартів гідної праці

Директорат норм та
стандартів гідної праці

21
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід
продуктивній зайнятості

47. Розроблення законодавчих пропозицій щодо
економічного стимулювання роботодавців, які
працевлаштовують молодь на перше робоче місце
та стажування

Підстави для виконання заходу
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2021

31.12.2020
31.12.2021

Форма завершення
заходу
України)

Відповідальний виконавець
праці та зайнятості

Законопроекти
Директорат розвитку ринку
(подано до Верховної Ради
праці та зайнятості
України)

48. Розроблення та затвердження активних програм проект Середньострокового плану дій у трьохмісячний Нормативно-правовий акт Директорат розвитку ринку
зайнятості населення
Уряду на 2021-2023 роки
строк після
праці та зайнятості
прийняття
Закону щодо
реформування
державної
політики у
сфері зайнятості
населення
49. Впровадження системи стимулюючих заходів для
громадян України, які працювали за кордоном та
повернулися до України, спрямованих на
започаткування власного бізнесу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої

30.11.2020

Законопроект
Директорат розвитку ринку
(подано до Верховної Ради
праці та зайнятості
України)

31.12.2021

Нормативно-правові акти

22
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

50. Застосування нових форм здобуття освіти у Постанова Кабінету Міністрів України
професійному навчанні безробітних, зокрема “Про
затвердження
Державної
дистанційної, дуальної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Звіти

Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

51. Підвищення рівня активної підтримки безробітних
шляхом професійного навчання, у тому числі для
опанування безробітними цифрових навичок як
основи конкурентоспроможності на ринку праці

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

52. Створення нових можливостей працевлаштування проект Плану пріоритетних дій Уряду
для людей, що втратили роботу в зв’язку з на 2020 рік
заходами щодо запобігання виникненню і
поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, завдяки опануванню ІТ професій

30.11.2020

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Нормативно-правові акти Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості
Звіт

23
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
53. Оновлення переліку професій, спеціальностей,
напрямів підготовки та підвищення кваліфікації,
для навчання за якими може бути виданий ваучер
з метою підтримання конкурентоспроможності
осіб на ринку праці, з урахуванням пріоритетних
видів економічної діяльності

Строк
виконання
31.08.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.09.2020

Законопроект
Директорат розвитку ринку
(подано до Верховної Ради
праці та зайнятості
України)

55. Інформування
населення
про
засади проект Середньострокового плану дій
підприємницької
діяльності,
порядок
її Уряду на 2021-2023 роки
започаткування та провадження з метою сприяння
підвищенню його економічної активності

31.12.2021

Звіти

Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

56. Запровадження нових електронних сервісів, у проект Середньострокового плану дій
тому числі електронної звітності, у роботу Уряду на 2021-2023 роки
державної служби зайнятості, розширення
можливостей для самообслуговування суб’єктів
ринку праці

31.12.2021

Звіт

Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

57. Запровадження ризико-орієнтованого підходу до проект Плану пріоритетних дій Уряду
організації систем управління охороною праці
на 2020 рік

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат норм та
стандартів гідної праці

58. Перегляд

31.12.2021

Законопроект

Директорат розвитку ринку

54. Створення робочих місць у сфері благоустрою

підходів

до

запровадження

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

та проект Середньострокового плану дій

Звіт

24
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
(подано до Верховної Ради
праці та зайнятості
України)

59. Посилення захисту прав працівників на своєчасну Положення про Мінекономіки
оплату праці у випадку неплатоспроможності
роботодавця

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат норм та
стандартів гідної праці

60. Створення умов для
розриву в оплаті праці

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат норм та
стандартів гідної праці

31.12.2021

Нормативно-правові акти Директорат розвитку ринку
праці та зайнятості

ЗАВДАННЯ / Захід
впровадження
зайнятості

діяльності

Підстави для виконання заходу

приватних

зменшення

агентств Уряду на 2021-2023 роки

гендерного Положення про Мінекономіки

61. Напрацювання тристоронньою робочою групою проект Середньострокового плану дій
сучасної моделі взаємодії сторін соціального Уряду на 2021-2023 роки
діалогу в Україні відповідно до потреб і
можливостей їх суб’єктів та співпраці з іншими
заінтересованими суб’єктами

АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
(5.5. Ефективні державні підприємства)
62. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України щодо переліку
об’єктів
права
державної
власності,
що
не підлягають приватизації

Закон України “Про визнання такими,
що втратив чинність, Закону України
“Про перелік об’єктів права державної
власності,
що
не
підлягають
приватизації” від 02.10.2019 № 145-ІХ
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.08.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент публічної
власності

63. Формування
переліку
об’єктів
державної проект Плану пріоритетних дій Уряду
власності з метою передачі їх до сфери управління на 2020 рік
Фонду державного майна для подальшої
приватизації

31.08.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

64. Забезпечення підготовки до приватизації та проект Середньострокового плану дій
проведення процедури приватизації об’єктів Уряду на 2021-2023 роки
великої приватизації державної власності шляхом
залучення радників до підготовки та продажу
об’єктів великої приватизації

31.12.2021

Звіт

Департамент публічної
власності

65. Проведення електронних аукціонів з продажу проект Середньострокового плану дій
об’єктів малої приватизації
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Звіт

Департамент публічної
власності

66. Врегулювання питань, пов’язаних з проведенням проект Середньострокового плану дій

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної

25
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої Уряду на 2021-2023 роки
приватизації

Відповідальний виконавець
власності

67. Врегулювання питань, пов’язаних з відбором проект Середньострокового плану дій
операторів
електронних
майданчиків
для Уряду на 2021-2023 роки
організації проведення електронних аукціонів з
продажу об’єктів малої приватизації

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

68. Врегулювання процедур відчуження державного і проект Плану пріоритетних дій Уряду
комунального майна
на 2020 рік

31.08.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
(5.5. Ефективні державні підприємства)
69. Вдосконалення
корпоративного
управління Постанова Кабінету Міністрів України
юридичних осіб, акціонером (засновником, “Про
затвердження
Програми
учасником) яких є держава
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент публічної
власності

70. Зміна механізму встановлення розміру заробітної
плати керівникам підприємств державної та
комунальної форми власності та оплати послуг
членів наглядових рад таких підприємств

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

71. Затвердження політики власності, індивідуального
плану заходів з корпоративного управління,
ключових показників ефективності діяльності
наглядової ради власності щодо особливо
важливих для економіки державних підприємств
органом управління яких є Мінекономіки, та
оприлюднити їх на офіційному веб-сайті

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент фінансовогосподарської діяльності
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
72. Приведення
системи управління
особливо
важливих
для
економіки
суб’єктів
господарювання до стандартів корпоративного
управління, затверджених ОЕСР

Строк
виконання
31.12.2021

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Звіт
Департамент публічної
власності
(для державних компаній
затверджено політики
власності, індивідуальні
плани заходів з
корпоративного
управління, ключові
показники ефективності
діяльності наглядової)

73. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту рішення Уряду стосовно
затвердження базового нормативу відрахування
частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів
за
результатами
фінансовогосподарської діяльності у відповідному році
господарських товариств, у статутному капіталі
яких є корпоративні права держави

30.04.2020
30.04.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент публічної
власності

74. Проведення єдиного моніторингу ефективності Положення про Мінекономіки
управління об’єктами державної власності, в тому
числі корпоративними правами держави

28.02.2020
31.07.2020
31.08.2020
30.11.2020
28.02.2021
31.07.2021
31.08.2021
30.11.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент публічної
власності

75. Розгляд та погодження річних фінансових планів Положення про Мінекономіки
державних комерційних та казенних підприємств,
господарських товариств, у статутному капіталі
яких більш 50 відсотків акцій (часток) належать
державі, що є суб’єктами природних монополій,
плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку
яких перевищує 50 мільйонів гривень, а також
суб’єктів
господарювання,
уповноваженим
органом управління яких є Кабінет Міністрів

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти

Департамент публічної
власності

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

27
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

31.08.2020

Нормативно-правовий акт

Відповідальний виконавець

України
76. Передача двадцяти одного об’єкта державної проект Плану пріоритетних дій Уряду
власності (оборонно-промисловий комплекс) до на 2020 рік
сфери управління Фонду державного майна з
подальшою їх приватизацією

77. Забезпечення процедури ліквідації об’єктів Положення про Мінекономіки
31.12.2020 Організаційно-розпорядчі
державної власності, уповноваженим органом
документи
31.12.2021
управління якими є Мінекономіки
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
(5.1. Розвиток підприємництва
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
78. Розроблення функціоналу інтеграції електронної Розпорядження Кабінету Міністрів 31.08.2020
Інформаційний ресурс
системи закупівель з зовнішніми ресурсами для України “Про затвердження плану дій
(у разі отримання
можливості подачі громадськими організаціями із
впровадження
Ініціативи
фінансування)
онлайн-звернень щодо виявлених порушень в “Партнерство
“Відкритий
Уряд”
електронній системі закупівель до контролюючих у 2018-2020 роках” від 18.12.2018
та правоохоронних органів
№ 1088

Департамент публічної
власності

Департамент фінансовогосподарської діяльності

Департамент сфери
публічних закупівель

79. Запровадження в електронній системі закупівель Закон
України
“Про
публічні
механізму електронних каталогів для здійснення закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII
закупівель товарів
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент сфери
публічних закупівель

80. Здійснення інтеграції електронної системи проект Середньострокового плану дій
закупівель з іншими державними електронними Уряду на 2021-2023 роки
сервісами

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент сфери
публічних закупівель

81. Реалізація
можливості
внесення
частини проект Середньострокового плану дій
інформації, що має міститися в тендерній Уряду на 2021-2023 роки
документації, у вигляді окремих полів в
електронній системі закупівель

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент сфери
публічних закупівель

82. Розроблення примірної методики визначення
вартості життєвого циклу для оцінки тендерних
пропозицій під час здійснення публічних
закупівель

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент сфери
публічних закупівель

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
83. Розроблення
та
запровадження
механізму
підвищення ступеня локалізації у публічних
закупівлях,
зокрема
через
застосування
обов’язкового критерію локалізації виробництва
техніки галузі машинобудування під час
здійснення публічних закупівель

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент сфери
публічних закупівель

84. Створення
уніфікованих
підходів
до
кваліфікаційних критеріїв відбору підрядника
дорожніх робіт, тобто вимог щодо техніки,
працівників та досвіду роботи на аналогічних
об’єктах, фінансових гарантій та наявності
ліквідних фінансових ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

30.06.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент сфери
публічних закупівель

85. Підготовка та надання інформації про результати
виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії
розвитку
системи
публічних
закупівель
(“дорожньої карти”) спільному органу з
моніторингу за виконанням Угоди про асоціацію

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106

31.01.2020
31.07.2020
31.01.2021
31.07.2021

Звіти

Департамент сфери
публічних закупівель
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

31.03.2020
30.06.2020
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
31.12.2021

Звіти
(за умови участі у
переговорному процесі)

Відповідальний виконавець

Розпорядження Кабінету Міністрів
України
“Про
Стратегію
реформування системи публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”
від 24.02.2016 № 175
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
86. Участь України у роботі Комітету СОТ з питань Постанова Кабінету Міністрів України
державних закупівель
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України
“Про
Стратегію
реформування системи публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”
від 24.02.2016 № 175
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
проект Середньострокового плану дій

Департамент сфери
публічних закупівель

30
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

87. Головування у Робочій Програмі Комітету СОТ з Положення про Мінекономіки
питань державних закупівель “Зі збору та звітності
статистичних даних” (Work Programme on
collection and reporting of statistical data)

31.03.2020
30.06.2020
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
31.12.2021

Звіти
(за умови участі у
переговорному процесі)

Департамент сфери
публічних закупівель

88. Гармонізація законодавства України у сфері
закупівель до стандартів ЄС (виконання ІІІ-V
етапів Стратегії розвитку системи публічних
закупівель (“дорожньої карти”)

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Департамент сфери
публічних закупівель

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

Розпорядження Кабінету Міністрів
України
“Про
Стратегію
реформування системи публічних
закупівель
(“дорожню
карту”)”
від 24.02.2016 № 175

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ
(5.6. Продовольча безпека країни)
89. Удосконалення законодавства у сфері державної Указ Президента України “Про
підтримки розвитку та стимулювання діяльності невідкладні заходи з проведення
фермерських господарств
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.09.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

90. Стимулювання
збільшення
виробництва
сільськогосподарської продукції з високою
доданою
вартістю
шляхом
часткового
відшкодування
вартості
будівництва
та
реконструкції об’єктів виробничої структури;
стимулювання
створення
та
розвитку
сільськогосподарських
кооперативів
шляхом
часткового відшкодування вартості придбання
сільськогосподарської
техніки
вітчизняного
виробництва;
стимулювання
створення
та
розвитку сімейних фермерських господарств та
молочних
ферм
шляхом
часткового
відшкодування
вартості
будівництва

30.09.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Середньострокового плану дій

31
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

тваринницьких приміщень та виплат на утримання Уряду на 2021-2023 роки
великої рогатої худоби; надання місцевих гарантій
за кредитами на придбання переробних та
зберігаючих потужностей для нових виробників,
часткове відшкодування витрат на органічне
виробництво
91. Вдосконалення механізму підтримки фермерських
господарств через Український державний фонд
підтримки фермерських господарств шляхом
перегляду напрямів підтримки

Закон України “Про фермерське
у трьохНормативно-правовий акт
господарство” від 19.06.2003 № 973-IV місячний строк
Указ Президента України “Про після прийняття
невідкладні заходи з проведення Закону України
реформ та зміцнення держави” “Про внесення
змін до Закону
від 08.11.2019 № 837/2019
України “Про
проект Плану пріоритетних дій Уряду
фермерське
на 2020 рік
господарство”

Директорат сільського
розвитку

92. Запровадження Державного реєстру операторів,
що здійснюють виробництво продукції відповідно
до вимог законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної
продукції,
Державного
реєстру
органів
сертифікації у сфері органічного виробництва та
обігу органічної та Державного реєстру
органічного насіння і садивного матеріалу

Закон України “Про основні принципи
та
вимоги
до
органічного
виробництва, обігу та маркування
органічної продукції” від 10.07.2018
№ 2496-VIII

30.06.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат сільського
розвитку

93. Сприяння створенню умов для розвитку Закон України “Про основні принципи
органічного виробництва шляхом запровадження та
вимоги
до
органічного
процедури сертифікації органічного виробництва виробництва, обігу та маркування
органічної продукції” від 10.07.2018
№ 2496-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,

30.11.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат сільського
розвитку
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
94.

Формування комплексної системи
сільськогосподарських дорадчих послуг

надання проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

95.

Формування
комплексної
моделі
аграрної проект Середньострокового плану дій
політики та політики сільського розвитку
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Директорат сільського
розвитку

96.

Впровадження ефективного інструменту поетапної проект Середньострокового плану дій
реалізації державної аграрної політики та політики Уряду на 2021-2023 роки
сільського розвитку

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Директорат сільського
розвитку

97.

Вдосконалення
правових
сільського туризму

розвитку проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

98.

Вдосконалення
умов
сільськогосподарської кооперації

розвитку проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Законопроекти
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

99.

Підвищення ефективності державних субсидійних
програм шляхом запровадження довгострокових
програм на строк від трьох до п’яти років з чітко
визначеними цілями; спрямування програм з
підтримки закупівлі засобів виробництва на
стимулювання розвитку переробки та переходу до
вирощування високомаржинальних культур

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Директорат сільського
розвитку

100. Розроблення мобільної версії єдиного порталу
агропромислового комплексу як додаткових
можливостей для збуту та популяризації якісної та
безпечної сільськогосподарської продукції та

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,

31.12.2020

Інформаційний ресурс

Директорат сільського
розвитку

умов
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Звіти

Директорат сільського
розвитку

102. Запровадження дієвого інструменту стимулювання проект Плану пріоритетних дій Уряду
розвитку сільських територій
на 2020 рік

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

103. Запровадження стимулюючих чинників для проект Плану пріоритетних дій Уряду
молоді і молодих сімей, які виявили бажання на 2020 рік
заснувати фермерське господарство

30.09.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

104. Прийняття нормативно-правових актів, що
імплементують в національне законодавство
торгові стандарти ЄС на сільськогосподарську
продукцію та харчові продукти для уникнення
технічних бар’єрів в торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Положення про Мінекономіки

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Директорат сільського
розвитку

105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Закон України “Про правову охорону
України проекту Закону України “Про особливості географічних
зазначень”
правової
охорони географічних зазначень, від 16.06.1999 № 752-XIV

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат сільського
розвитку

ЗАВДАННЯ / Захід
послуг

101. Стимулювання
дистанційного
збуту
сільськогосподарської
продукції
шляхом
підтримки онлайн-проектів: виділення грантів для
налагодження онлайн-збуту та діджиталізації
процесів на підприємствах

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

34
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

106. Збереження локальних екосистем через посилення Розпорядження Кабінету Міністрів
потенціалу адаптації сільських домогосподарств України “Про затвердження плану
до зміни клімату
заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері
зміни клімату на період до 2030 року”
від 06.12.2017 № 878

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Директорат сільського
розвитку

107. Створення національного геоінформаційного проект Середньострокового плану дій
порталу моніторингу агроресурсів та земельного Уряду на 2021-2023 роки
фонду

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

108. Декларування фінансових інструментів для проект Середньострокового плану дій
державної підтримки галузі тваринництва з метою Уряду на 2021-2023 роки
забезпечення продовольчої безпеки держави

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

109. Забезпечення:
проект Плану пріоритетних дій Уряду
- відшкодування вартості (до 30 %) введених в дію на 2020 рік
тваринницьких об'єктів та об'єктів із зберігання та
переробки зерна;
- компенсації вартості (25 %) тваринницьких
об'єктів будівництво та/або реконструкція яких
здійснюється за кредитні кошти;
- відшкодування вартості (до 50 %) закуплених
племінних (генетичних) ресурсів;
- виплати дотації за наявні бджолосім’ї (200 грн. за
бджолосім’ю)

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент аграрної
політики

110. Створення законодавчих умов для сприяння проект Середньострокового плану дій
розвитку
бджільництва
та
забезпечення Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради

Департамент аграрної
політики

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

традиційних гарантованих особливостей, захист
прав та застосування схем якості для
сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів”

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Відповідальний виконавець

35
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу
України)

111. Декларування фінансових інструментів для проект Середньострокового плану дій
державної підтримки галузей садівництва, Уряду на 2021-2023 роки
виноградарства
та
хмелярства
з
метою
забезпечення продовольчої безпеки держави

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

112. Створення законодавчих умов для стимулювання проект Середньострокового плану дій
розвитку галузей садівництва, виноградарства та Уряду на 2021-2023 роки
хмелярства

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

113. Розроблення та супровід законодавчих ініціатив проект Середньострокового плану дій
щодо
сприяння
розвитку
зрошувального Уряду на 2021-2023 роки
землеробства в Україні

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

114. Забезпечення організації демонстрації (висів) проект Середньострокового плану дій
кращих
вітчизняних
сортів
і
гібридів Уряду на 2021-2023 роки
сільськогосподарських культур у різних ґрунтовокліматичних зонах та публікація (оприлюднення)
показників їх урожайності

31.12.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент аграрної
політики

115. Формування
та
ведення
автоматизованої проект Середньострокового плану дій
інформаційної насіннєвої бази даних
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

116. Приєднання України до Схеми сортової проект Середньострокового плану дій
сертифікації насіння трав і бобових Організації Уряду на 2021-2023 роки
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)

31.12.2021

Звіт
(за умови прийняття
відповідного рішення
секретаріатом ОЕСР)

Департамент аграрної
політики

117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України законопроекту щодо стимулювання на 2020 рік
розвитку агропромислового комплексу України

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат розвитку
аграрного сектору

118. Розроблення механізму кредитування

проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.11.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат розвитку
аграрного сектору

119. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України
проекту
Закону
України
щодо на 2020 рік
запровадження
державної
підтримки
агрострахування
без
залучення
Аграрного
страхового пулу

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат розвитку
аграрного сектору

120. Запровадження фінансової підтримки шляхом проект Плану пріоритетних дій Уряду

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат розвитку

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

простежуваності продукції бджільництва

Відповідальний виконавець

36
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід
здешевлення страхових платежів (премій)

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

на 2020 рік

Відповідальний виконавець
аграрного сектору

121. Розроблення порядку ведення та адміністрування проект Плану пріоритетних дій Уряду
Державного аграрного реєстру (у разі прийняття на 2020 рік
відповідного проекту Закону України)
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти

Директорат розвитку
аграрного сектору

122. Підготовка аналітичного огляду “Аналіз стану та Положення про Мінекономіки
тенденцій розвитку аграрного сектору економіки”

30.09.2020
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Директорат розвитку
аграрного сектору

123. Оцінка стану продовольчої безпеки

31.08.2020
31.08.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Директорат розвитку
аграрного сектору

124. Розроблення нормативно-правових актів у сфері проект Середньострокового плану дій
продовольчої безпеки
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Нормативно-правові акти

Директорат розвитку
аграрного сектору

125. Розроблення загальнодержавних балансів попиту і Положення про Мінекономіки
пропозиції основних видів сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки

30.09.2020
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Директорат розвитку
аграрного сектору

126. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України про внесення
змін до Закону України “Про ветеринарну
медицину”

31.07.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

127. Забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері проект Середньострокового плану дій
здоров’я і благополуччя тварин
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Нормативно-правові акти

Директорат безпечності
харчових продуктів

128. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України проекту Закону України “Про захист на 2020 рік
рослин”
Положення про Мінекономіки

31.10.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

Положення про Мінекономіки

37
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
129. Створення законодавчих умов для стимулювання проект Середньострокового плану дій
розвитку галузі рослинництва
Уряду на 2021-2023 роки

Строк
виконання
31.12.2021

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правові акти
Директорат безпечності
харчових продуктів

130. Забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері проект Середньострокового плану дій
захисту рослин (включаючи обіг і застосування Уряду на 2021-2023 роки
пестицидів)

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

131. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України проекту Закону України “Про основні на 2020 рік
принципи державного контролю за використанням
генетично модифікованих організмів і генетично
модифікованої продукції та при здійсненні
генетично-інженерної діяльності”

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

132. Забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері проект Середньострокового плану дій
державного
контролю
за
генетично Уряду на 2021-2023 роки
модифікованою
продукцією
у
сільському
господарстві та харчовій промисловості

31.12.2021

Нормативно-правові акти

Директорат безпечності
харчових продуктів

133. Затвердження Методології щодо особливостей Указ Президента України “Про
здійснення закупівель у сфері організації невідкладні заходи з проведення
харчування в закладах освіти
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.08.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

134. Затвердження
методичних
настанов
щодо
розроблення, запровадження та використання
постійно діючих процедур, які базуються на
принципах системи аналізу небезпечних факторів
та контролю у критичних точках для закладів
освіти

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

135. Затвердження гігієнічних вимог до харчоблоків Указ Президента України “Про
закладів загальної середньої освіти
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

38
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
136. Забезпечення впровадження простежуваності проект Плану пріоритетних дій Уряду
продукції тваринного походження за принципами на 2020 рік
“крок назад”-“крок вперед”

Строк
виконання
30.11.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Директорат безпечності
(подано до Верховної Ради
харчових продуктів
України)

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.10.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

138. Розроблення проекту Закону України “Про Постанова Кабінету Міністрів України
внесення змін до деяких законодавчих актів “Про виконання Угоди про асоціацію
України щодо харчових продуктів та інших між Україною, з однієї сторони, та
об’єктів санітарних заходів”
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.09.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

139. Визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків проект Плану пріоритетних дій Уряду
об’єктів санітарних заходів (харчових добавок, на 2020 рік
харчових ароматизаторів, харчових ензимів,
тверджень про користь для здоров’я та про
споживчу цінність, кормових добавок тощо)

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Директорат безпечності
харчових продуктів

140. Розроблення
проекту
постанови
Кабінету проект Плану пріоритетних дій Уряду
Міністрів України “Про затвердження Плану дій на 2020 рік
за надзвичайних обставин, пов’язаних із
харчовими продуктами та кормами”

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

137. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Закону України “Про вимоги до
матеріалів та предметів, що контактують з
харчовими продуктами”

39
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
141. Скорочення сфери застосування карантинних Постанова Кабінету Міністрів України
сертифікатів
шляхом
видачі
карантинних “Про
затвердження
Державної
сертифікатів лише під час першого надходження програми стимулювання економіки
насіння на ринок
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Директорат безпечності
(подано до Верховної Ради
харчових продуктів
України)

142. Спрощення реєстрації високоефективних засобів
захисту рослин шляхом запровадження режиму
ввезення дослідних партій, що використовуються
для державних випробувань та наукових
досліджень, без необхідності їх попередньої
реєстрації в країні походження

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Директорат безпечності
харчових продуктів

143. Спрощення порядку офіційного встановлення,
підтримання та поновлення статусу місця
виробництва або виробничої ділянки, вільних від
шкідливих організмів, із збереженням права
Держпродспоживслужби здійснювати нагляд за
дотриманням фітосанітарного стану об’єктів
регулювання та об’єктів, щодо яких встановлено
офіційний статус

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

144. Розроблення та затвердження проекту наказу Закон України “Про інформацію для
Мінекономіки “Про затвердження Порядку та споживачів щодо харчових продуктів”
спеціальних вимог до маркування певних від 06.12.2018 № 2639-VIII

30.06.2020

Наказ

Директорат безпечності
харчових продуктів
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

145. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
пропозицій щодо удосконалення діяльності та на 2020 рік
виконання
покладених
функцій
Держпродспоживслужби

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат безпечності
харчових продуктів

146. Створення електронної системи скарг споживачів

31.12.2020

Інформаційний ресурс

Директорат безпечності
харчових продуктів

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

харчових продуктів, для яких обов’язковим є Постанова Кабінету Міністрів України
зазначення країни походження або місця “Про виконання Угоди про асоціацію
походження”
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106

проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
(5.7. Земельна реформа)
147. Внесення до Державного земельного кадастру Указ Президента України “Про заходи
відомостей про земельні ділянки, права на які щодо
протидії
рейдерству”
виникли до 1 січня 2013 року
від 22.07.2019 № 542/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

148. Внесення до Державного земельного кадастру проект Середньострокового плану дій
відомостей
про
межі
адміністративно- Уряду на 2021-2023 роки
територіальних одиниць

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

149. Проведення
власності

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент аграрної
політики

інвентаризації

земель

державної проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

150. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови Кабінету Міністрів
України
щодо
затвердження
Методики
нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними

41
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

151. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України законопроекту щодо консолідації земель на 2020 рік

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

152. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові проект Плану пріоритетних дій Уряду
Міністрів України законопроекту щодо внесення на 2020 рік
змін до Земельного кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо скасування
інституту
права
постійного
користування
земельними ділянками

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

153. Налагодження системи взаємообміну інформацією проект Середньострокового плану дій
між відомостями Державного земельного кадастру Уряду на 2021-2023 роки
та Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про ціну/вартість земельних ділянок та прав
на них

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

154. Запровадження системи моніторингу земельних проект Середньострокового плану дій
відносин з публічним висвітленням інформації Уряду на 2021-2023 роки
щодо власників та землекористувачів земельних
ділянок, цін на сільськогосподарські угіддя в
розрізі адміністративних одиниць

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

155. Створення Державного фонду документації із проект Середньострокового плану дій
землеустрою в електронному (цифровому) вигляді Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

156. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови щодо затвердження
Порядку
функціонування
національної
інфраструктури геопросторових даних

30.11.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент аграрної
політики

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Закон України “Про національну
інфраструктуру
геопросторових
даних” від 13.04.2020 № 554-IX
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

157. Розроблення
та
супроводження
проекту проект Середньострокового плану дій
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про Уряду на 2021-2023 роки
створення Ради з національної інфраструктури
геопросторових даних”

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент аграрної
політики

158. Подання до Кабінету Міністрів України проекту проект Середньострокового плану дій
Закону України “Про топографо-геодезичні і Уряду на 2021-2023 роки
картографічну діяльність”

31.12.2021

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент аграрної
політики

159. Забезпечення функціонування
Державної геодезичної мережі

розвитку проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

160. Здійснення загальнодержавного топографічного та проект Середньострокового плану дій
тематичного картографування
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Інформаційний ресурс

Департамент аграрної
політики

161. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови “Про затвердження
порядку використання коштів по здешевленню
кредитів
сільськогосподарським
товаровиробникам
для
купівлі
земель
сільськогосподарського призначення”

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат розвитку
аграрного сектору

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

та

Розпорядження Кабінету Міністрів
України
“Про
схвалення
концептуальних
напрямів
здешевлення
кредитів
сільськогосподарським
товаровиробникам для купівлі земель
сільськогосподарського призначення”
від 29.09.2019 № 882

РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
(4.1. Ефективне врядування)
162. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Ініціативний
Закону України “Про державне стратегічне Положення про Мінекономіки
планування”
163. Зміни до процесу прогнозування

31.12.2020

Законопроект
Департамент стратегічного
(подано до Верховної Ради
планування та
України)
макроекономічного
прогнозування

Закон
України
“Про
державне у тримісячний Нормативно-правові акти Департамент стратегічного
прогнозування
та
розроблення строк після
планування та
програм економічного і соціального
прийняття
макроекономічного
розвитку України” від 23.03.2000 проекту Закону
прогнозування
№ 1602-III
України
“Про
державне
Бюджетний
кодекс
України
стратегічне
від 08.07.2010 № 2456-VI

43
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621
Положення про Мінекономіки

Строк
виконання
планування”

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

164. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на наступний та два
подальші роки

Закон
України
“Про
державне
15.05.2020 Нормативно-правовий акт Департамент стратегічного
прогнозування
та
розроблення 15.10.2020
планування та
програм економічного і соціального
макроекономічного
(у разі
розвитку України” від 23.03.2000
прогнозування
необхідності)
№ 1602-III
15.05.2021
Бюджетний
кодекс
України
15.10.2021
від 08.07.2010 № 2456-VI
(у разі
Постанова Кабінету Міністрів України
необхідності)
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621
Положення про Мінекономіки

165. Здійснення оцінки справдження припущень та
показників макроекономічного прогнозу під час
його перегляду та оприлюднення відповідних
висновків

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Стратегії
реформування системи управління
державними
фінансами
на 2017 2020 роки” від 24.05.2017 № 415

28.02.2020
31.05.2020
31.08.2020
30.11.2020
28.02.2021
31.05.2021
31.08.2021
30.11.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

перспективи Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та

30.04.2020
30.09.2020

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного

166. Підготовка видання “Україна:
розвитку. Консенсус-прогноз”

44
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів
з
реалізації
Стратегії
реформування системи управління
державними
фінансами
на 2017 2020 роки” від 24.05.2017 № 415
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки

Строк
виконання
30.04.2021
30.09.2021

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець
прогнозування

167. Підготовка аналітичного огляду “Структурні Розпорядження Кабінету Міністрів
зрушення в економіці України за даними таблиць України “Про аналіз та прогнозування
“витрати-випуск” (міжгалузевого балансу)”
показників таблиць “витрати-випуск”
(міжгалузевого
балансу)”
від 04.08.2003 № 557
Положення про Мінекономіки

30.11.2020
30.11.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

168. Оцінка стану поточної економічної ситуації в Положення про Мінекономіки
Україні із зазначенням основних чинників, що
впливають на їх формування

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

169. Підготовка
дайджесту
щодо
поточного Ініціативний
економічного і соціального стану України
Положення про Мінекономіки

щоденно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

170. Висновки за результатами опрацювання проектів Закон

31.12.2020

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного

України

“Про

державне

45
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

актів на предмет впливу реалізації актів на прогнозування
та
розроблення
показники економічного і соціального розвитку
програм економічного і соціального
розвитку України” від 23.03.2000
№ 1602-III
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Регламенту
Кабінету
Міністрів
України”
від 18.07.2007 № 950
Положення про Мінекономіки
171. Підготовка прогнозно-аналітичних матеріалів Положення про Мінекономіки
щодо окремих питань соціально-економічного
розвитку

щомісячно
у 2020 році

172. Актуалізація переліку державних цільових Закон України “Про державні цільові
програм, які поставлено на облік Мінекономіки
програми” від 18.03.2004 № 1621-IV
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
розроблення та виконання державних
цільових програм” від 31.01.2007
№ 106
Наказ
Мінекономіки
“Про
затвердження
Порядку
обліку
державних
цільових
програм”
від 31.07.2007 № 250 зареєстровано в
Мін’юсті 15.08.2007 за № 944/14211

173. Моніторинг державних цільових програм

Закон України “Про державні цільові
програми” від 18.03.2004 № 1621-IV
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
розроблення та виконання державних
цільових програм” від 31.01.2007
№ 106

174. Формування операційної частини Стратегічного Бюджетний

кодекс

Строк
виконання
31.12.2021

України

31.12.2020
(уразі
надходження
затверджених
державних
цільових
програм)
31.12.2021
(уразі
надходження
затверджених
державних
цільових
програм)
31.03.2020
31.03.2021

31.08.2020

Форма завершення
заходу
матеріали

Відповідальний виконавець
планування та
макроекономічного
прогнозування

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування
Накази

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

Висновки
Департамент стратегічного
Інформаційно-аналітичні
планування та
матеріали
макроекономічного
прогнозування

План

Департамент стратегічного

46
№
з/п

Строк
виконання
31.08.2021

Форма завершення
заходу

175. Підготовка Звіту про виконання Стратегічного Закон України “Про центральні органи
плану діяльності міністерства за 2020 рік
виконавчої влади” від 07.03.2011
№ 3166-VI
Закон
України
“Про
державну
службу” від 10.12.2015 № 889-VIII
Наказ НАДС “Про затвердження
Типового
порядку
проведення
публічного звіту керівника органу
виконавчої
влади”
від 20.12.2016
№ 277

28.02.2020
28.02.2021

Звіт

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

176. Моніторинг виконання
діяльності міністерства

30.04.2020
31.07.2020
31.10.2020
31.01.2021
30.04.2021
31.07.2021
31.10.2021

Презентаційні матеріали

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

31.12.2020
31.12.2021

Протоколи

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

ЗАВДАННЯ / Захід
плану діяльності
плановий рік

міністерства

177. Координація
участі
виконавчої влади в
імплементації ЦСР

Підстави для виконання заходу
на

наступний від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України “Про центральні органи
виконавчої влади” від 07.03.2011
№ 3166-VI
Закон
України
“Про
державну
службу” від 10.12.2015 № 889-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання
проектів Бюджетної декларації та
державного бюджету” від 26.04.2003
№ 621

Стратегічного

плану Ініціативний
Положення про Мінекономіки

центральних
органів Ініціативний
процесах інкорпорації,

Відповідальний виконавець
планування та
макроекономічного
прогнозування

47
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
178. Підготовка Національного добровільного звіту
щодо прогресу України у досягненні ЦСР (для
представлення на засіданні Політичного форуму
високого рівня)

Строк
виконання
31.07.2021

Форма завершення
заходу
Звіт

179. Перегляд Методичних рекомендацій розрахунку Ініціативний
рівня тіньової економіки
Положення про Мінекономіки

30.09.2020

Наказ

180. Підготовка аналітичного огляду
тіньової економіки в Україні”

“Тенденції Положення про Мінекономіки

30.09.2020
31.12.2020
31.03.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

“Оцінка Положення про Мінекономіки

31.03.2020
31.10.2020
31.03.2021
31.10.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

182. Аналіз та оцінка стану фінансового ринку і його Положення про Мінекономіки
впливу на економіку держави з урахуванням
тенденцій розвитку міжнародних фінансових
ринків

щомісячно
у 2020 році

Інформаційно-аналітичні Департамент стратегічного
матеріали
планування та
макроекономічного
прогнозування

183. Здійснення заходів з підготовки та підписання Постанова Кабінету Міністрів України
Угоди про інформаційне співробітництво між “Про утворення Державної податкової
Мінекономіки та ДПС
служби України та Державної митної
служби України” від 18.12.2018
№ 1200

31.12.2020

Угода

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

184. Здійснення заходів з підготовки та підписання Постанова Кабінету Міністрів України
Угоди про інформаційне співробітництво між “Про утворення Державної податкової

31.12.2020

Угода

Департамент санкційної
політики

181. Підготовка
аналітичного
огляду
макроекономічної стійкості держави”

Підстави для виконання заходу
План
заходів
з
реалізації
домовленостей, досягнутих під час
офіційного візиту Президента України
В. О. Зеленського до США для участі
у заходах 74-ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН (доручення Кабінету
Міністрів України від 18.10.2019
№ 35797/1/1-19)

Відповідальний виконавець
Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

48
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

185. Оцінка фіскальних ризиків, пов’язаних із змінами Бюджетний
кодекс
України
у макроекономічному середовищі
від 08.07.2010 № 2456-VI
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Методики
оцінювання
фіскальних
ризиків”
від 24.04.2019 № 351

31.03.2020
31.05.2020
31.08.2020
30.11.2020
31.03.2021
31.05.2021
31.08.2021
30.11.2021

Звіти

Департамент стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування

186. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акту щодо формування на
відповідний рік державного замовлення на
підготовку фахівців, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
(післядипломна освіта)

30.06.2020
30.06.2021

Нормативно-правовий акт

Управління реалізації
політики зайнятості та
розвитку людського
капіталу

31.10.2020
31.10.2021

Складений
середньостроковий
прогноз доведено
державним замовникам

Управління реалізації
політики зайнятості та
розвитку людського
капіталу

ЗАВДАННЯ / Захід
Мінекономіки та Держмитслужбою

187. Проведення середньострокового прогнозування
потреби у робочій силі в розрізі регіонів, видів
економічної діяльності та професій шляхом
щорічного
складення
середньострокового
прогнозу потреби у робочій силі

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

служби України та Державної митної
служби України” від 18.12.2018
№ 1200

Закон України “Про формування та
розміщення державного замовлення на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20.11.2012
№ 5499-VI
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Закон України “Про формування та
розміщення державного замовлення на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20.11.2012
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

188. Розроблення та внесення до Верховної Ради
України нової редакції Закону України “Про
формування
та
розміщення
державного
замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку”

Підстави для виконання заходу
№ 5499-VI
Закон України “Про формування та
розміщення державного замовлення на
підготовку
фахівців,
наукових,
науково-педагогічних та робітничих
кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів” від 20.11.2012
№ 5499-VI
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

31.10.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Відповідальний виконавець
Управління реалізації
політики зайнятості та
розвитку людського
капіталу
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”

ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”, ТА ПОКАЗНИКИ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИКОНАННЯ

Пріоритет
Програми
Уряду

Найменування завдання

5.8. Реформування оборонно-промислового комплексу

5.3. Відновлення вітчизняної промисловості

Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних виробництв
(ЦСР 8.2)

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

виробництва

3,0

-0,5

частка валової доданої вартості виробництва з
використанням технологій високого та
середньовисокого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці, %
приріст/зниження
обсягу
виробництва
продукції машинобудування, %

3,1

грудень
2020 року

12,4

-2,2

х

х

90,0

88,0

86,0

85,0

82,5

енергоємність ВВП

95,3

грудень
2020 року

х

х

х

х

х

матеріалоємність ВВП

97,2

грудень
2020 року

х

х

х

х

х

вуглецевоємність ВВП

83,8

грудень
2020 року

х

х

х

х

х

водоємність ВВП

95,2

грудень
2020 року

х

х

х

х

х

відходоємність ВВП

104

грудень
2020 року

х

х

х

х

х

приріст/зниження
обсягу
промислової продукції, %

ресурсоємність
ВВП
(співвідношення
спожитих фізичних обсягів природних
ресурсів, утворених відходів та викидів
забруднюючих речовин до обсягу ВВП), % до
рівня 2015 року:
(ЦСР 12.1.1)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

в середньому на 4,5 –7,5 щорічно

8,5

8,5

8,7

9,0

9,3

в середньому на 7 – 10 щорічно
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Пріоритет
Програми
Уряду

Найменування завдання

5.9. Правова охорона та захист
інтелектуальної власності

5.2. Підтримка експорту

Розвиток
експорту
та
виведення на зовнішні ринки
продукції з високою часткою
доданої вартості
(ЦСР 8.1 / частина)

Розвиток
інноваційної
інфраструктури для активізації
наукових досліджень, науковотехнічних (експериментальних)
розробок,
нарощення
технологічного
потенціалу
шляхом
стимулювання
інноваційної діяльності
(ЦСР 9.5)

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, % до попереднього року

-1,3

6,7

частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого
рівня у структурі експорту товарів, %
(ЦСР 8.1.3)

17,0

16,3

25,0

25,0

25,5

26,0

27,0

питома вага експорту товарів та послуг до ЄС
в загальному обсязі експорту товарів та
послуг, %

41,1

40,1

41,3

41,8

42,3

42,8

43,3

кількість
розслідувань
(переглядів),
порушених щодо українського імпорту, у яких
взято участь, од.

18

17

18

9

10

10

10

кількість справ, за якими здійснювався захист
прав та інтересів України в рамках СОТ та
міжнародних договорів України (у яких взято
участь у якості позивача, відповідача, третьої
сторони), од.

11

23

17

17

11

11

11

кількість
проведених
торговельних
розслідувань (переглядів), для захисту
українських виробників на внутрішньому
ринку, од.

5

6

6

6

6

6

6

частка витрат на виконання наукових і
науково-технічних робіт у ВВП, % (ЦСР
9.5.1)
субіндекс
“впровадження
інформаційнокомунікаційних
технологій
(ІКТ)”
у
глобальному
індексі
конкурентоспроможності, місце

0,47

0,43

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

77

78

50

50

50

49

49

глобальний інноваційний індекс, місце
(ЦСР 8.1.4)

43

47

43

43

42

42

42

частка реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової, % (ЦСР 9.5.2 –
Держстат
даний
показник
обраховує
раз у 2 роки)
темпи зростання продуктивності праці, %
(ЦСР 8.2.2)

0,8

1,3

х

5,0

x

6,0

x

102,1

101,9

в середньому на 5 щорічно

в середньому на 3,5 щорічно
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5.3. Відновлення вітчизняної промисловості

5.1. Розвиток підприємництва

Пріоритет
Програми
Уряду

Найменування завдання

Найменування показника результату, якого
маємо досягнути, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(план)

2021 рік
(план)

2022 рік
(план)

2023 рік
(план)

2024 рік
(план)

Мобілізація
додаткових
фінансових ресурсів на основі
заохочення інвестицій
(ЦСР 17.1)

питома
вага
валового
нагромадження
основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті, %
(ЦСР 8.1.2)

17,6

18,0

23

23

24,5

26

27

ВНОК, % до попереднього періоду

16,6

14,2

чистий притік ПІІ, млрд. дол. США*
(ЦСР 17.1.2)
ступінь зносу основних засобів, %

4,5

5,2

“-”1,5–“-”2

2,5–3

4–4,5

5–5,5

6–6,5

60,6

59,8

45

43

41

39

38

189

187

190

193

198

203

210

96

91

97

98

98

98

98

кількість
проектів
державно-приватного
партнерства, од.
(ЦСР 17.3.1)
відсоток вибірки державних капітальних
вкладень
для
реалізації
державних
інвестиційних проектів, %

в середньому на 13,3 щорічно

* уточнено відповідно до зміни методології розрахунку прямих іноземних інвестицій, а саме, врахування реінвестованих доходів підприємств у прямих іноземних інвестиціях.

53
ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
ЕКОНОМІКИ”
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ
(5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
5.8. Реформування оборонно-промислового комплексу)
189. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта стосовно внесення змін до
плану заходів щодо реалізації Стратегії
відродження вітчизняного авіабудування на період
до 2022 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 429,
в частині актуалізації заходів з питань розвитку
авіаційної промисловості

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання вітчизняного
авіабудування” від 10.05.2018 № 429
Положення про Мінекономіки

30.07.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

імпортозаміщення Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Деякі питання вітчизняного
авіабудування” від 10.05.2018 № 429

31.12.2020

Звіт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

191. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта щодо перегляду Порядку та
обсягів ввезення на митну територію України
товарів суб’єктами літакобудування зі звільненням
від сплати ввізного мита та податку на додану
вартість, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 635

31.10.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

192. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту акта щодо актуалізації Переліку
суб’єктів
літакобудування,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 9 червня 2010 р. № 405, на які поширюється
дія Закону України “Про розвиток літакобудівної
промисловості”

31.10.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

193. Підтримка впровадження технологій, спрямованих проект Середньострокового плану дій
на виробництво високотехнологічної продукції
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Нормативно-правові акти

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

194. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Постанова Кабінету Міністрів України

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової

190. Проведення заходів щодо
продукції авіабудування
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

України проекту акта щодо перегляду Порядку
формування
переліку
сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва,
вартість яких частково компенсується за рахунок
коштів державного бюджету

“Про
затвердження
Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання
вітчизняного
виробництва” від 01.03.2017 № 130

195. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта щодо перегляду Переліку
підприємств, які отримують або ввозять на митну
територію
України
нафтопродукти
для
використання як сировини для виробництва у
хімічній
промисловості,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
18.12.2017 № 981

Податковий
кодекс
від 02.12.2010 № 2755-VI
(за
зверненням
господарювання)

України

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець
політики та стимулювання
розвитку регіонів

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

196. Реалізація програми часткової компенсації проект Середньострокового плану дій
вартості
вітчизняної
сільськогосподарської Уряду на 2021-2023 роки
техніки та обладнання

31.12.2021

Звіти

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

197. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Указ Президента України “Про
України
проекту
Прогнозного
паливно- рішення Ради національної безпеки
енергетичного балансу України
і оборони України від 2 грудня
2019 року “Про невідкладні заходи
щодо
забезпечення
енергетичної
безпеки” від 02.12.2019 № 874/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.10.2020

Прогнозний паливноенергетичний баланс
України

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

198. Приведення
строків
надання
на
ринку
лакофарбової продукції, яка не відповідає вимогам
максимально граничних значень ЛОС, у
відповідність до вимог Директиви 2004/42/ЄС та
маркування підкатегорій лакофарбової продукції
відповідно до Директиви 2004/42/ЄС, внесення
змін до наказу Мінекономрозвитку від 02.10.2018
№ 1394
“Про
затвердження
Технічного
регламенту щодо обмеження викидів летких
органічних сполук унаслідок використання

31.10.2020

Наказ

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

суб’єктів

Ініціативний
(за зверненням асоціації виробників
лакофарбової продукції)
Положення про Мінекономіки
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Відповідальний виконавець

органічних
розчинників
у
лакофарбових
матеріалах для будівель та ремонту колісних
транспортних засобів”
199. Проведення моніторингу внутрішнього ринку,
експорту та імпорту сільськогосподарської
продукції та продукції харчової промисловості,
товарів індивідуального захисту населення,
медичного обладнання, виробів медичного
призначення, лікарських препаратів

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

200. Зменшення обмежень на імпорт сировини, яка не
виробляється або недостатньо виробляється в
Україні,
для
забезпечення
національного
виробника потрібним обсягом ключової сировини
(фероніобій,
вогнетриви,
вапняки,
великогабаритні шини тощо)

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Законопроект
Директорат промислової
(подано до Верховної Ради політики та стимулювання
України)
розвитку регіонів

201. Використання механізму державних гарантій для Постанова Кабінету Міністрів України
впровадження програм підтримки промисловості “Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Законопроект
Директорат промислової
(подано до Верховної Ради політики та стимулювання
України)
розвитку регіонів

Звіти
Директорат розвитку
аграрного сектору

56
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
202. Розширення
та
застосування
компенсації кредитної ставки під час
нової
складної
індустріальної
вітчизняного виробництва, а саме:
апаратів, кораблів, локомотивів,
гірничодобувної техніки

Підстави для виконання заходу
програми
закупівлі
техніки
літальних
верстатів,

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2021

Форма завершення
заходу
Звіт

Відповідальний виконавець
Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

203. Звільнення від ввізного мита нового імпортного Постанова Кабінету Міністрів України
обладнання виробничого призначення, що “Про
затвердження
Державної
не виробляється в Україні
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

204. Здійснення закупівель вітчизняної промислової проект Середньострокового плану дій
продукції з підтвердженим ступенем локалізації Уряду на 2021-2023 роки
виробництва

31.12.2021

Звіти

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

205. Реалізація концепції “Індустрія 4.0” в Україні,
у тому числі запровадження корпоративних
стратегій
цифровізації
та
переходу
до
Індустрії 4.0, проведення інформаційних кампаній
щодо впровадження та поширення принципів
“Індустрії 4.0”

30.09.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Законопроект
Директорат промислової
(подано до Верховної Ради політики та стимулювання
України)
розвитку регіонів

Звіти

57
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

206. Продовження процесу інтеграції України до проект Середньострокового плану дій
Європейської платформи смарт-спеціалізацій (S3) Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

207. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Ініціативний
України
проекту
акта
щодо
утворення Положення про Мінекономіки
Координаційного центру з питань впровадження
смарт-спеціалізації

30.06.2020

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

208. Стимулювання
розширення
та
створення
регіональних кластерних програм та інноваційних
екосистем із залученням представників бізнесу,
університетів, інших закладів вищої освіти

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

209. Вдосконалення державного регулювання на Ініціативний
сировинному ринку в частині провадження Положення про Мінекономіки
операцій з металобрухтом

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

210. Сприяння реалізації державними підприємствами
металобрухту шляхом спрощення бюрократичних
процедур (у тому числі скасування обов’язкової
оцінки вартості) та проведення інвентаризації
наявних залишків брухту

31.12.2020

Законопроект
Директорат промислової
(подано до Верховної Ради політики та стимулювання
України)
розвитку регіонів

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”

Звіти

Директорат промислової
політики та стимулювання
розвитку регіонів

58
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Концепції
створення державної системи захисту
критичної
інфраструктури”
від 06.12.2017 № 1009

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

212. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Закон
України
“Про
державне
України проекту постанови Кабінету Міністрів оборонне замовлення” від 03.03.1999
України щодо затвердження основних показників № 464-XIV
державного оборонного замовлення на три роки

31.03.2020
31.03.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

213. Розроблення проекту Закону України “Про проект Плану пріоритетних дій Уряду
внесення змін до Закону України “Про на 2020 рік
особливості управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі”

31.10.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

214. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту акта щодо проведення
корпоратизації
та
запровадження
моделі
корпоративного
управління
підприємствами
оборонно-промислового комплексу

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

від 27.05.2020 № 534
211. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України
законопроекту
щодо
визначення
основних засад державної політики у сфері
захисту критичної інфраструктури, врегулювання
правових і господарських відносин, що виникають
під
час
провадження
такої
діяльності,
повноважень державних органів у цій сфері

Указ Президента України “Про
Рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 06.03.2019 “Про
реформування
обороннопромислового
комплексу
та
підвищення
рівня
прозорості
виконання державного оборонного
замовлення”
від 15.03.20919
№ 79/2019
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії

59
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

215. Започаткування та проведення трансформації проект Середньострокового плану дій
Державного концерну “Укроборонпром”
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Звіт

Департамент економіки
безпеки і оборони

216. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України проекту Закону України “Про особливості на 2020 рік
перетворення державних унітарних підприємств Положення про Мінекономіки
космічної галузі в публічні акціонерні товариства”

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

217. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України законопроекту щодо уточнення розподілу на 2020 рік
повноважень між Мінекономіки та ДКА

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

218. Розроблення
та
затвердження
Концепції Закон
України
“Про
космічну
Загальнодержавної цільової науково-технічної діяльність” від 15.11.1996 № 502/96космічної програми України на 2021-2025 роки
ВР
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.10.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

219. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України
проекту
Закону
України
“Про
затвердження
Загальнодержавної
цільової
науково-технічної космічної програми України
на 2021-2025 роки”

Закон
України
“Про
космічну
діяльність” від 15.11.1996 № 502/96ВР
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

220. Забезпечення реалізації заходів в рамках Закон
України
“Про
космічну
виконання Загальнодержавної цільової науково- діяльність” від 15.11.1996 № 502/96технічної космічної програми України на 2021- ВР
2025 роки
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Звіти

Департамент економіки
безпеки і оборони

221. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів проект Плану пріоритетних дій Уряду
України проекту Закону України щодо внесення на 2020 рік
змін до деяких законів України щодо стабілізації Положення про Мінекономіки
фінансового стану державного підприємства
“Виробниче
об’єднання
“Південний
машинобудівний завод імені О. М. Макарова”

30.11.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

розвитку
оборонно-промислового
комплексу
України
на
період
до 2028 року” від 20.06.2018 № 442

60
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
222. Розроблення та затвердження постанови Кабінету проект Плану пріоритетних дій Уряду
Міністрів України щодо внесення змін до на 2020 рік
“Програми утилізації твердого ракетного палива
міжконтинентальних балістичних ракет РС-22”

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правовий акт Департамент економіки
безпеки і оборони

223. Внесення змін до Порядку забезпечення проект Плану пріоритетних дій Уряду
постачання електричної енергії захищеним на 2020 рік
споживачам, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1209

30.11.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

224. Опрацювання питання подальшої реалізації проект Плану пріоритетних дій Уряду
проекту створення Національної супутникової на 2020 рік
системи зв’язку “Либідь

31.10.2020

Внесено на розгляд
Кабінету Міністрів
України відповідні
пропозиції

Департамент економіки
безпеки і оборони

225. Розроблення Плану дій щодо інтеграції України в проект Плану пріоритетних дій Уряду
Європейське космічне агентство, кінцевою метою на 2020 рік
якого є визначення повноправного членства
України в ньому

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

226. Актуалізація та внесення змін до діючої Стратегії проект Плану пріоритетних дій Уряду
розвитку
оборонно-промислового
комплексу на 2020 рік
України на період до 2028 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
20 червня 2018 р. № 442

31.08.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

227. Актуалізація державних цільових програм щодо
створення та освоєння виробництва боєприпасів,
розвитку
оборонно-промислового
комплексу
(таємно)

Указ Президента України “Про
рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 18 лютого 2020
року
“Про
основні
показники
державного оборонного замовлення на
2020 рік та 2021, 2022 роки”
від 27.02.2020 № 59/2020
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

31.11.2020

Нормативно-правові акти

Департамент економіки
безпеки і оборони

228. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України законопроекту щодо внесення змін до
Закону України “Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового

Указ Президента України “Про
рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 18 лютого 2020
року
“Про
основні
показники
державного оборонного замовлення на

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент економіки
безпеки і оборони

61
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

229. Розроблення та впровадження заходів з проект Плану пріоритетних дій Уряду
імпортозаміщення щодо зменшення залежності від на 2020 рік
імпортних виробів та комплектуючих, збільшення
виробничих потужностей та розвиток сучасних
технологій в оборонно-промисловому комплексі

30.11.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент економіки
безпеки і оборони

230. Здійснення безпосередніх експортно-імпортних
операцій з підприємствами Республіки Білорусь в
рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Білорусь про виробничу і
науково-технічну кооперацію підприємств і
організацій оборонних галузей промисловості

31.12.2020

Звіти

Департамент
економіки
безпеки і оборони

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент економіки
безпеки і оборони

ЗАВДАННЯ / Захід
призначення та подвійного використання”

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

2020 рік та 2021, 2022 роки”
від 27.02.2020 № 59/2020
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про порядок поставок продукції в
рамках
Угоди
між
Кабінетом
Міністрів
України
та
Урядом
Республіки Білорусь про виробничу і
науково-технічну
кооперацію
підприємств і організацій оборонних
галузей промисловості” від 26.09.2005
№ 984
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

231. Участь в роботі Української частини Міжурядових Положення про Мінекономіки
комісій з військово-технічного співробітництва

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
(5.2. Підтримка експорту)
232. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України законопроекту щодо внесення змін до
Закону України “Про забезпечення масштабної
експансії експорту товарів (робіт, послуг)
українського походження шляхом страхування,
гарантування та здешевлення кредитування
експорту” від 20 грудня 2016 р. № 1792-VIII

Закон України “Про забезпечення
масштабної експансії експорту товарів
(робіт,
послуг)
українського
походження шляхом страхування,
гарантування
та
здешевлення
кредитування експорту” від 20.12.2016
№ 1792-VIII
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”

31.10.2020

Законопроект
Департамент взаємодії з
(подано до Верховної Ради експортерами та просування
України)
експорту

31.12.2021

Нормативно-правові акти

62
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.07.2020

Нормативно-правові акти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

234. Участь України у всесвітніх та міжнародних Розпорядження Кабінету Міністрів
виставках і ярмарках, у тому числі належна України “Про участь України у
підготовка та забезпечення участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”

31.12.2020
31.12.2021

Організаційні заходи
Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Питання
утворення
Експортнокредитного агентства” від 07.02.2018
№ 65
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
233. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України нормативних актів Кабінету Міністрів
України щодо затвердження секторальних та кроссекторальних стратегій, зокрема у секторі послуг з
технічного обслуговування повітряних суден,
машинобудування, інформаційно-комунікаційних
технологій та крос-секторі “Транспортування та
спрощення умов торгівлі”

31.12.2021

63
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Всесвітній виставці “Експо–2020” (м. Дубай, від 14.02.2018 № 94
ОАЕ), яка проходитиме у період з 01.10.2021 – проект Середньострокового плану дій
31.03.2022
Уряду на 2021-2023 роки
235. Забезпечення належної підтримки вітчизняним проект Плану пріоритетних дій Уряду
суб’єктам господарювання щодо їх участі в на 2020 рік
міжнародних виставках-ярмарках за кордоном
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

236. Забезпечення підтримки експортерів під час
виходу на нові ринки в умовах пандемії COVID-19
шляхом запровадження секторальних програм для
галузей, які найбільше постраждали, зокрема
шляхом надання державною установою “Офіс з
просування експорту” комплексу послуг із
консультування компаній щодо подолання
наслідків COVID-19, проведення аналізу цільових
ринків та змін у ланцюгах доданої вартості,
надання допомоги у пошуку клієнтів

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

237. Створення єдиного експортного веб-порталу,
розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови Кабінету Міністрів
України
щодо
порядку
інформаційного
наповнення єдиного експортного веб-порталу

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017

31.12.2020

238. Забезпечення сталого процесу адміністрування та
підтримки експортного веб-порталу державної
установи “Офіс з просування експорту”, що
діятиме за принципом “єдиного вікна” та
включатиме дані про зовнішні ринки з умовами та
процедурами доступу до них товарів і послуг,
інструменти для пошуку партнерів, розвитку
компетенцій, бізнес-можливостей

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правовий акт Департамент взаємодії з
експортерами та просування
Звіти
експорту
Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

Нормативно-правовий акт Департамент взаємодії з
Інформаційний ресурс експортерами та просування
експорту

Інформаційний ресурс
Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

64
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу
спричиненої коронавірусом
CoV-2,
на
2020–2022
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

SARSроки”

239. Надання державною установою “Офіс з
просування експорту” послуг із просування
експорту для українських виробників, зокрема з
проведення оцінки готовності до експорту,
аналітики зовнішніх ринків, консалтингу для
розвитку експортного потенціалу, пошуку
партнерів на зовнішніх ринках, консультації щодо
участі в міжнародних державних закупівлях

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

240. Надання державною установою “Офіс з
просування експорту” фінансової підтримки
потенційним експортерам, в тому числі у вигляді
грантів, зокрема для участі в експортних
виставках, торгових місіях, проведення ринкових
досліджень потенційних експортних можливостей,
інших послуг з просування експорту

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

241. Забезпечення зменшення ризиків під час
проведення оцінки операцій з українськими
компаніями, зокрема проведення роботи в рамках
Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) щодо зменшення рівня
державних ризиків України в рамках Country Risk
Experts Group та проведення консультацій з
глобальними фінансовими інституціями, які
оцінюють ризики фінансових операцій з
українськими виробниками та постачальниками
послуг

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент взаємодії з
експортерами та просування
експорту

65
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Відповідальний виконавець

проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
242. Забезпечення на міжурядовому рівні підтримки
українського
експортера
для
розширення
присутності української продукції та послуг на
ринках стратегічних партнерів, а також країн Азії,
Африки та Латинської Америки

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про голів Української частини
спільних міжурядових комісій з
питань
співробітництва”
від 17.06.2020 № 503
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Положення про
Українську
частину
Спільної
міжурядової
комісії
з
питань
співробітництва” від 13.06.2000 № 943
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”
стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

66
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки
243. Розроблення механізму екстреної взаємодії (МЕВ)
з державами-партнерами з метою координації дій,
пов’язаних з можливими обмеженнями у сфері
двосторонньої торгівлі у зв’язку з епідеміями та
іншими надзвичайними ситуаціями

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020
31.12.2021

244. Започаткування та проведення переговорного
процесу з ЄС щодо перегляду торговельноекономічних положень Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Звіти
Департамент міжнародної
(досягнення двосторонніх співпраці у сфері економіки,
домовленостей)
торгівлі та сільського
господарства

Звіт

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
245. Проведення консультацій з бізнес асоціаціями, проект Плану пріоритетних дій Уряду
товаровиробниками
з
метою
вироблення на 2020 рік
консолідованої позиції України для подальшої
дискусії з ЄС

Строк
виконання
31.10.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Звіт
Департамент міжнародної
(Підготовлено позиційний співпраці у сфері економіки,
документ)
торгівлі та сільського
господарства

246. Формування складу делегації України та директив проект Плану пріоритетних дій Уряду
на переговори з ЄС щодо перегляду торговельних на 2020 рік
положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС

31.12.2020

Нормативно-правовий акт Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

247. Оновлення додатку XVII “Нормативно-правове Указ Президента України “Про
наближення” до Угоди про асоціацію між невідкладні заходи з проведення
Україною та ЄС
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.11.2020
31.12.2021

Звіти
Департамент міжнародної
(Рішення Комітету
співпраці у сфері економіки,
асоціації Україна – ЄС у
торгівлі та сільського
торговельному складі)
господарства

248. Забезпечення належної імплементації положень
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з
ЄС в рамках Угоди про асоціацію для збільшення
експорту до держав-членів ЄС

31.12.2020
31.12.2021

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Постанова Кабінету Міністрів України
“Питання підготовки та проведення
засідань окремих двосторонніх органів
асоціації між Україною та ЄС”
від 10.12.2014 № 700
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

68
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки
249. Розширення сфер співпраці в рамках Діалогу
високого рівня Україна – ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості та
організація проведення в Україні Економічної
місії ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

250. Поглиблення торговельної лібералізації в рамках
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони. Створення
умов для подальшої економічної інтеграції
України до єдиного ринку ЄС за пріоритетними
напрямами: цифровий ринок, митна сфера,
енергетика

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471

31.12.2020
31.12.2021

Звіт

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

251. Максимальне
використання
можливостей Закон України “Про приєднання
Регіональної
конвенції
про
пан-євро- України до Регіональної конвенції про
середземноморські
преференційні
правила пан-євро-середземноморські

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
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№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід
походження

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

преференційні правила походження”
від 08.11.2017 № 2187-VIII
Закон України “Про ратифікацію
Протоколу між Урядом України та
Урядом Грузії про внесення змін до
Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Грузія про вільну торгівлю
від 9 січня 1995 року”, від 14.01.2020
№ 450-IX
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

Відповідальний виконавець
господарства

252. Посилення інституційного співробітництва з ЄС Постанова Кабінету Міністрів України
та його державами-членами у сфері послуг
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

253. Поглиблення галузевого співробітництва з ЄС та Указ Президента України “Про
його державами-членами, зокрема в аграрній та невідкладні заходи з проведення
промисловій сферах
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Програми
діяльності
Кабінету
Міністрів
України” від 12.06.2020 № 471
проект Середньострокового плану дій

31.12.2021

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

254. Розширення сфер співпраці аграрного діалогу Указ Президента України “Про
Україна – ЄС
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

255. Забезпечення
формування
взаємовигідних
торговельно-економічних умов з урахуванням
положень Угоди про асоціацію в рамках
переговорного процесу з Великою Британією
щодо укладення нової двосторонньої угоди після
виходу Великої Британії зі складу ЄС

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Розпорядження Президента України
“Про делегацію України для участі у
переговорах
між
Україною
та
Сполученим Королівством Великої
Британії і Північної Ірландії щодо
укладення Угоди про політичне
співробітництво, вільну торгівлю і
партнерство
між
Україною
та
Сполученим Королівством Великої
Британії
і
Північної
Ірландії”
від 17.05.2019 № 48/2019

31.12.2020

Звіти

Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
торгівлі та сільського
господарства

256. Розширення доступу українських товарів на ринки проект Плану пріоритетних дій Уряду
держав – членів ЄС в рамках повної та всеосяжної на 2020 рік
зони вільної торгівлі

30.11.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти Департамент міжнародної
співпраці у сфері економіки,
Звіти
торгівлі та сільського
господарства

257. Формування спільної дорожньої карти Україна –
ЄС щодо подальшого розвитку торговельноекономічних зв'язків та нівелювання негативного
впливу від заходів, вжитих на рівні окремих
держав-членів ЄС в умовах боротьби з
поширенням COVID-19

31.12.2020

Звіти
Департамент міжнародної
(розроблено позиційний співпраці у сфері економіки,
документ,
торгівлі та сільського
господарства
досягнуто двосторонніх
домовленостей в рамках
КАТС)

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Уряду на 2021-2023 роки

Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Закон
України
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
від 16.04.1991 № 959-XII
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти

Департамент санкційної
політики

сфері Закон
України
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
від 16.04.1991 № 959-XII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2020 рік”
від 24.12.2019 № 1109
Наказ Мінекономіки “Про порядок
ліцензування
експорту
товарів”
від 09.09.2009 № 991
Наказ
Мінекономіки
“Про затвердження
нормативноправових актів щодо ліцензування
імпорту товарів та внесення змін до
Порядку розгляду заявок на видачу
ліцензій
у
сфері
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності в Міністерстві економіки
України” від 14.09.2007 № 302

31.12.2020
31.12.2021

Ліцензії

Департамент санкційної
політики

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
258. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів
України проекту постанови Кабінету Міністрів
України щодо затвердження на відповідний рік
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот
259. Оформлення та видача ліцензій
зовнішньоекономічної діяльності

у

72
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Закон України “Про валюту і валютні
операції” від 21.06.2018 № 2473-VIII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку видачі
висновку
щодо
продовження
граничних строків розрахунків за
окремими операціями з експорту та
імпорту
товарів,
установлених
Національним банком” від 13.02.2019
№ 104
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про затвердження форми заяви на
одержання
висновку
щодо
продовження
граничних
строків
розрахунків за окремими операціями з
експорту
та
імпорту
товарів,
установлених Національним банком,
та Інструкції щодо її заповнення,
форми висновку щодо продовження
граничних строків розрахунків за
окремими операціями з експорту та
імпорту
товарів,
установлених
Національним банком” від 27.02.2019
№ 329

31.12.2020
31.12.2021

Висновки

Департамент санкційної
політики

261. Створення інституту торгового представництва та Указ Президента України “Про
забезпечення створення пілотних офісів торгових невідкладні заходи з проведення
представників за кордоном
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
Постанова Кабінету Міністрів України

31.12.2020

Нормативно-правові акти

Департамент санкційної
політики

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

Наказ Міністерства економіки та з
питань
європейської
інтеграції
України “Про порядок ліцензування
імпорту
товарів
в
Україну,
які
є
об'єктом
застосування
спеціальних заходів” від 21.08.2002
№ 232
260. Видача висновків щодо продовження строків
розрахунків за окремими операціями з експорту та
імпорту товарів установлених Національним
банком

73
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент санкційної
політики

263. Забезпечення захисту прав та інтересів України в Постанова Кабінету Міністрів України
торговельно-економічній сфері в рамках СОТ та “Про
затвердження
Порядку
міжнародних договорів України
забезпечення захисту прав та інтересів
України в торговельно-економічній
сфері в рамках Світової організації
торгівлі” від 01.06.2016 № 346
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент захисту
національного виробника

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
262. Лібералізація
законодавства
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності, удосконалення
інституту нетарифного регулювання (спрощення
та
підвищення
прозорості
надання
адміністративних
послуг
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності, скасування
неактуальних норм законодавства)

74
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
Положення про Мінекономіки
264. Розроблення та подання Кабінету Міністрів
України проекту акту щодо нормативно-правового
регулювання забезпечення захисту прав та
інтересів України в торговельно-економічній
сфері під час вирішення спорів в рамках угод про
вільну торгівлю

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
забезпечення захисту прав та інтересів
України в торговельно-економічній
сфері в рамках Світової організації
торгівлі” від 01.06.2016 № 346
Положення про Мінекономіки

31.12.2021

Нормативно-правовий акт

Департамент захисту
національного виробника

265. Захист національних виробників у торговельноекономічній сфері, в тому числі від заходів
протекціоністської політики інших держав
шляхом попередження, лібералізації та скасування
торговельних бар’єрів щодо українських товарів
на зовнішніх ринках та сприяння лібералізації

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Порядку
здійснення
захисту
інтересів
вітчизняних товаровиробників під час
проведення іноземними державами, їх
економічними
або
митними
об’єднаннями
антидемпінгових,
спеціальних
захисних
або
компенсаційних розслідувань щодо
імпорту
товарів
українського
походження” від 07.06.2006 № 801
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Експортної
стратегії України (“дорожньої карти”

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент захисту
національного виробника

75
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 роки” від 27.12.2017 № 1017
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки
266. Захист
вітчизняних
товаровиробників
на
внутрішньому ринку від проявів недобросовісної
конкуренції та зростаючого імпорту шляхом
проведення антидемпінгових, антисубсидиційних
та спеціальних (захисних) розслідувань

Постанова Кабінету Міністрів України 31.12.2020
“Про
затвердження
Державної 31.12.2021
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
Положення про Мінекономіки

Звіти

Департамент
захисту
національного виробника

267. Удосконалення
законодавства
у
сфері
інструментів торговельного захисту з метою
підвищення ефективності та транспарентності
проведення
торговельних
розслідувань
(антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні),
а також впровадження сучасних технологій обміну
даними

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
Положення про Мінекономіки

30.11.2020

Законопроекти
Департамент захисту
(подано до Верховної Ради національного виробника
України)

268. Формування правового поля з метою визначення Постанова Кабінету Міністрів України
умов для застосування заходів, направлених на “Про
затвердження
Державної

31.12.2020

Законопроект
Департамент захисту
(подано до Верховної Ради національного виробника

76
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

забезпечення захисту національних інтересів
України в умовах посиленого протекціонізму
інших країн, а також у надзвичайних ситуаціях
(з урахуванням норм ГАТТ/СОТ)

програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

Строк
виконання

Форма завершення
заходу
України)

Відповідальний виконавець

269. Приєднання
до
Угоди
про
заснування проект Плану пріоритетних дій Уряду
Консультаційного центру з питань права СОТ
на 2020 рік

31.12.2020

Законопроект
Департамент багатосторонніх
(подано до Верховної Ради
та двосторонніх
України)
торговельних угод

270. Усунення бар’єрів на зовнішніх ринках, в тому Положення про Мінекономіки
числі з використанням механізмів СОТ, шляхом
внесення на розгляд профільних органів/комітетів
СОТ проблемних питань доступу українських
товарів/послуг на зовнішні ринки

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

271. Лібералізація торгівлі з іншими країнами світу

проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

272. Лібералізація торгових режимів в рамках СОТ та проект Середньострокового плану дій
участь у формуванні якісно нових параметрів Уряду на 2021-2023 роки
світової торгівлі шляхом забезпечення зниження Положення про Мінекономіки
тарифних бар’єрів з доступу українських товарів
на ринки країн-претендентів на членство в СОТ та
після набуття ними членства, участі у
багатосторонніх переговорах та конференціях
міністрів СОТ

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

273. Імплементація та удосконалення положень чинних Закон України “Про ратифікацію
угод про вільну торгівлю (ЄАВТ, Канада, Угоди про вільну торгівлю між
Республіка Македонія)
Україною та Канадою” від 14.03.2017
№ 1917-VIII
Закон України “Про ратифікацію

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент багатосторонніх
та двосторонніх
торговельних угод

77
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Угоди про вільну торгівлю між
Україною та державами ЄАВТ”
від 07.12.2011 № 4091-VI
Закон України “Про ратифікацію
Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Республікою Македонія”
від 05.07.2001 № 2599-III
Указ
Президента
України
“Про делегацію України для участі в
переговорах
між
Україною
та
Республікою
Македонія
щодо
перегляду положень Угоди про вільну
торгівлю
між
Україною
та
Республікою
Македонія”
від 04.05.2018 № 118/2018
Постанова Кабінету Міністрів України
“Деякі питання діяльності Спільного
комітету
Україна
–
ЄАВТ”
від 12.12.2018 № 1047
Положення про Мінекономіки
274. Представлення інтересів України при прийнятті Проект Середньострокового плану дій
рішень керівними органами СБ, ЧБТР, ФАО, МРЗ, Уряду на 2021-2023 роки
ОЕСР

31.12.2020
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні Департамент багатосторонніх
матеріали
та двосторонніх
торговельних угод

275. Прийняття
технічних
регламентів,
відповідають актам законодавства ЄС

31.12.2020
31.12.2021

Нормативно-правові акти

що Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2020 року”
від 19.08.2015 № 844
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про

Департамент технічного
регулювання та метрології

78
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

276. Прийняття
національних
стандартів, Закон України “Про стандартизацію”
гармонізованих з міжнародними та європейськими від 05.06.2014 № 1315-VII
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про схвалення Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на період до 2020 року”
від 19.08.2015 № 844
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки

31.12.2020
31.12.2021

Національні стандарти

Департамент технічного
регулювання та метрології

277. Виконання завдань та заходів Програми розвитку Постанова Кабінету Міністрів України
еталонної бази на 2018-2022 роки
“Про
затвердження
Програми
розвитку еталонної бази на 2018-2022

28.02.2020
28.02.2021

Звіти

Департамент технічного
регулювання та метрології

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
Положення про Мінекономіки
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№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

278. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Ініціативний
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо схвалення
Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на 2021-2025 роки

31.12.2020

Нормативно-правовий акт

279. Проведення попередньої оціночної місії ЄС
стосовно
укладення
Угоди
про
оцінку
відповідності та прийнятність промислових
товарів (Угода АСАА) за пріоритетними
секторами промислової продукції

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про
виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

30.11.2020

Звіт
Департамент технічного
(Проведено оціночну місію регулювання та метрології
ЄС)

280. Отримання мандату на проведення переговорів з Постанова Кабінету Міністрів України
ЄС стосовно укладення Угоди АСАА за “Про виконання Угоди про асоціацію
пріоритетними секторами промислової продукції між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої
сторони” від 25.10.2017 № 1106
Наказ
Мінекономрозвитку
“Про

31.12.2021

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

роки” від 28.12.2016 № 1041
Положення про Мінекономіки

Звіт
(Проведено переговори)

Департамент технічного
регулювання та метрології

Департамент технічного
регулювання та метрології

80
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

виконання
в
Мінекономрозвитку
плану заходів з виконання Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами,
з
іншої
сторони”
від 21.08.2018 № 1157
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(5.9. Правова охорона та захист інтелектуальної власності)
281. Створення національного органу інтелектуальної проект Плану пріоритетних дій Уряду
власності та забезпечення належного його на 2020 рік
функціонування
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.10.2020

282. Завершення процесу акредитації
колективного управління

організацій проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік

30.11.2020

283. Скасування тимчасових тарифів для організацій проект Плану пріоритетних дій Уряду
колективного управління
на 2020 рік

30.11.2020

284. Запровадження електронної подачі заявок на проект Плану пріоритетних дій Уряду
реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності
на 2020 рік

31.12.2020

285. Розроблення
нормативно-правових
актів,
спрямованих на виконання прийнятих законів
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
охорони і захисту прав на торговельні марки і
промислові зразки та боротьби з патентними
зловживаннями” від 21.07.2020 № 815-IX та “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України
(щодо
реформи
патентного
законодавства)” від 21.07.2020 № 816-IX

31.12.2020

Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення охорони і захисту
прав на торговельні марки і
промислові зразки та боротьби з
патентними
зловживаннями”
від 21.07.2020 № 815-IX
Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
(щодо реформи
патентного
законодавства)” від 21.07.2020 № 816-

31.12.2021

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності
Звіти
Звіти

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Нормативно-правовий акт Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності
Інформаційний ресурс

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Нормативно-правові акти Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

81
№
з/п

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

IX
Указ Президента України “Про
невідкладні заходи з проведення
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
286. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Указ Президента України “Про
України проекту Закону України “Про авторське невідкладні заходи з проведення
право і суміжні права”
реформ та зміцнення держави”
від 08.11.2019 № 837/2019
проект Плану пріоритетних дій Уряду
на 2020 рік
проект Середньострокового плану дій
Уряду на 2021-2023 роки

31.12.2020

287. Функціонування цивілізованого ринку збору проект Середньострокового плану дій
роялті, розвиток системи розширеного та Уряду на 2021-2023 роки
обов’язкового колективного управління

31.12.2021

288. Розроблення
нормативно-правових
актів,
спрямованих на виконання прийнятих законів
України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
правової охорони географічних зазначень”
від 20.09.2019 № 123-IX та “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів” від 19.09.2019
№ 111-IX

Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правової охорони
географічних
зазначень”
від 20.09.2019 № 123-IX
Закон України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення охорони прав на
компонування
напівпровідникових
виробів” від 19.09.2019 № 111-IX

31.12.2020

Нормативно-правові акти Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

компаній в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України
прав
інтелектуальної “Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої

30.09.2020

Законопроект
Департамент розвитку сфери
(подано до Верховної Ради інтелектуальної власності
України)

289. Заохочення реєстрації
покращення
захисту
власності

Законопроект
Департамент розвитку сфери
(подано до Верховної Ради інтелектуальної власності
України)

Звіт

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

82
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

290. Здійснення заходів щодо запровадження інституту Ініціативний
альтернативного вирішення спорів в сфері Положення про Мінекономіки
інтелектуальної власності

31.12.2021

Звіт

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

291. Підвищення рівня використання адміністративних проект Середньострокового плану дій
процедур для припинення порушень прав Уряду на 2021-2023 роки
інтелектуальної власності та запуску дієвого
механізму співпраці державних інспекторів з
питань інтелектуальної власності з Національною
поліцією, місцевими органами виконавчої влади та
суб’єктами права інтелектуальної власності
(правовласниками)

31.12.2021

Звіт

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

292. Здійснення заходів з інвентаризації комп’ютерних проект Середньострокового плану дій
програм, що використовуються в органах Уряду на 2021-2023 роки
виконавчої влади

31.12.2021

Звіт

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

293. Підписання Меморандуму про співпрацю між Ініціативний
Мінекономіки та Всесвітньою організацією Положення про Мінекономіки
інтелектуальної власності щодо створення
навчального центру з інтелектуальної власності

31.12.2020

Меморандум

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

294. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів Положення про Мінекономіки
України проекту Закону України “Про розвиток
інновацій”

31.12.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Управління інновацій

295. Вивчення можливостей запровадження механізму
відшкодування частини відсоткової ставки за
залученими у національній валюті банківськими
кредитами на інноваційні проекти, впровадження
ефективних технологій у виробничий процес;
придбання устаткування, обладнання, інших
основних засобів виробничого призначення;
модернізацію
технологічного
процесу
виробництва з метою зниження його собівартості
та зростання продуктивності праці

31.12.2021

Нормативно-правові акти

Управління інновацій

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

Відповідальний виконавець

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Основних
напрямів
реалізації
державної
політики у сфері зайнятості населення
та стимулювання створення нових
робочих місць на період до 2022 року”
від 03.03.2020 № 216

83
№
ЗАВДАННЯ / Захід
з/п
296. Підтримка розвитку інноваційних екосистем
(наукові парки, бізнес-інкубатори, центри R&D і
трансферу технологій) та інклюзивного доступу
до ліцензійних прав на нові вітчизняні технології,
створені за рахунок державних коштів

Підстави для виконання заходу
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Нормативно-правові акти
Управління інновацій

МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
(5.1. Розвиток підприємництва
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості)
297. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проекту Закону України “Про
ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між
Урядом України та Організацією економічного
співробітництва та розвитку щодо приєднання до
Декларації
про
міжнародні
інвестиції
і
багатонаціональні підприємства, відповідних
Рекомендацій та процедурних Рішень Ради
Організації економічного співробітництва та
розвитку”

Закон України “Про міжнародні
договори України” від 29.06.2004
№ 1906-IV
Положення про Мінекономіки

30.06.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент інвестицій

298. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Положення про Мінекономіки
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України “Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері
сприяння розвитку соціально відповідального
бізнесу в Україні на період до 2030 року”

30.06.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент інвестицій

299. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України Проект Закону України “Про
внесення змін до Податкового кодексу України
щодо
створення
умов
для
модернізації
інфраструктури шляхом реалізації проектів на
умовах державно-приватного партнерства, у тому

30.06.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент інвестицій

Закон України “Про концесію”
від 03.10.2019 № 155-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,

84
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

300. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Закон України “Про концесію”
Міністрів України проекту постанови Кабінету від 03.10.2019 № 155-ІХ
Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Мінекономіки
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання
організації
здійснення
державно-приватного
партнерства”
стосовно
нового
Порядку
проведення конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення державно-приватного
партнерства
щодо
об’єктів
державної,
комунальної власності та об’єктів, які належать
Автономній Республіці Крим, та стосовно
удосконалення підходів до аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства)

31.05.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент інвестицій

301. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові
Міністрів України проект Закону України “Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо
створення
умов
для
модернізації
інфраструктури шляхом реалізації проектів на
умовах державно-приватного партнерства, у тому
числі концесії”

Закон України “Про концесію”
від 03.10.2019 № 155-ІХ
Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.08.2020

Законопроект
(подано до Верховної Ради
України)

Департамент інвестицій

302. Формування переліку пріоритетних для держави Постанова Кабінету Міністрів України
інвестиційних проектів на 2020–2023 роки з “Про
затвердження
Державної

31.07.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент інвестицій

ЗАВДАННЯ / Захід
числі концесії”

Підстави для виконання заходу
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

85
№
з/п

Строк
виконання

Форма завершення
заходу

Відповідальний виконавець

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент інвестицій

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент інвестицій

305. Проведення моніторингу реалізації плану заходів Постанова Кабінету Міністрів України
щодо популяризації інвестиційного потенціалу “Деякі питання реалізації у 2018України у світі на період до 2025 року
2020 роках
Державної
стратегії
регіонального розвитку на період до
2020 року” від 12.09.2018 № 733

31.07.2020
31.12.2020
31.07.2021
31.12.2021

Інформаційно-аналітичні
матеріали

Департамент інвестицій

ЗАВДАННЯ / Захід

Підстави для виконання заходу

визначенням механізму їх реалізації (приватні
інвестиції, зокрема на умовах державноприватного партнерства, кошти державного та
місцевого бюджету, кредитні кошти, кошти
міжнародної технічної допомоги)

програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

303. Залучення міжнародних фінансових організацій до
підготовки та реалізації інвестиційних проектів, у
тому числі на умовах державно-приватного
партнерства (концесії)

304. Відбір усіх державних інвестиційних проектів,
розроблення та реалізація яких здійснюється з
використанням державних капітальних вкладень,
Міжвідомчою комісією з питань державних
інвестиційних
проектів
відповідно
до
законодавчих процедур

86
№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
306. Забезпечення реалізації потенціалу індустріальних проект Плану пріоритетних дій Уряду
парків шляхом удосконалення засад їх створення на 2020 рік
та функціонування
Положення про Мінекономіки
307. Впровадження моделі еко-індустріального парку
як ефективного інструменту досягнення цілей
сталого розвитку та підвищення обізнаності
бізнес-середовища про всі переваги роботи в
індустріальному парку; забезпечення широкого
інформування центральних та місцевих органів
влади, суб’єктів малого і середнього бізнесу про
можливості, переваги та особливості діяльності
індустріальних парків

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про
затвердження
Державної
програми стимулювання економіки
для подолання негативних наслідків,
спричинених
обмежувальними
заходами
щодо
запобігання
виникненню і поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2,
на
2020–2022
роки”
від 27.05.2020 № 534

Строк
виконання
31.12.2020

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Законопроект
Департамент інвестицій
(подано до Верховної Ради
України)

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент інвестицій

308. Розроблення та подання на розгляд Кабінетові Закон України “Про
Міністрів України проекту постанови щодо від 03.10.2019 № 155-ІХ
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2017 № 298 “Про затвердження
Порядку заміни приватного партнера за
договором, укладеним у рамках державноприватного партнерства” (нова редакція порядку)

концесію”

31.07.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент інвестицій

309. Розроблення та затвердження проекту наказу Закон України “Про
Мінекономіки щодо затвердження Порядку та від 03.10.2019 № 155-ІХ
форми надання щорічних звітів про виконання
договору, укладеного в рамках державноприватного
партнерства,
у
тому
числі
концесійного договору

концесію”

31.05.2020

Нормативно-правовий акт

Департамент інвестицій

Розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про затвердження плану
заходів з виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері
сприяння
розвитку
соціально
відповідального бізнесу в Україні на
період до 2030 року” від 01.07.2020
№ 853

31.12.2020
31.12.2021

Звіти

Департамент інвестицій

310. Забезпечення
виконання
та
проведення
моніторингу реалізації плану заходів з виконання
Концепції реалізації державної політики у сфері
сприяння розвитку соціально відповідального
бізнесу в Україні на період до 2030 року
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№
ЗАВДАННЯ / Захід
Підстави для виконання заходу
з/п
311. Проведення
комплексного
моніторингу Ініціативний
проблемних питань діяльності іноземних компаній Положення про Мінекономіки
в Україні

Строк
виконання
31.12.2020
31.12.2021

Форма завершення
Відповідальний виконавець
заходу
Інформаційно-аналітичні
Департамент інвестицій
матеріали

IV.

88
МЕХАНІЗМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПОТРЕБУЄ ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

IV.1. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
Строк
Назва державної цільової програми
Відповідальний виконавець
виконання
Державна цільова програма реформування та розвитку оборонно- 2017-2021 роки департамент економіки безпеки і оборони
промислового комплексу на період до 2021 року” (постанова Кабінету
Міністрів України від 24.05.2017, таємно)
Державна цільова програма створення та освоєння виробництва боєприпасів 2017-2021 роки департамент економіки безпеки і оборони
та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року (таємно)

IV.2. БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ
Назва бюджетної програми
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ
БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства”
КПКВК 1201040 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів”
КПКВК 1201050 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
стандартизації
та
сертифікації
сільськогосподарської продукції”
КПКВК 1201060 “Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового
комплексу”
КПКВК 1201080 “Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу
гірничих робіт державного підприємства “Солотвинський солерудник”
Тячівського району Закарпатської області”
КПКВК 1201090 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі”
КПКВК 1201100 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”
КПКВК 1201110 “Витрати Аграрного фонду пов’язані з комплексом заходів із
зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового
регулювання державного інтервенційного фонду”
КПКВК 1201120 “Фінансова підтримка видань з економічних питань”
КПКВК 1201130 “Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”

2018 рік
(факт)

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

2022 рік**
(план)

219 229,5

344 869,7

318 786,7

363 243,1

391 693,7

-

451 760,0

-

-

-

-

143 009,0

135 252,9

77 561,0

77 561,0

-

24 018,6

24 343,3

15 409,3

16 356,9

-

6 797,3

4 635,6

4 635,6

4 635,6

-

5 000,0

5 000,0

-

-

-

465 000,0

-

-

-

-

53 000,0

89 100,0

-

-

748,4

-

-

-

-

-

400 000,0

-

-

-

(тис. грн.)
2023 рік**
(план)

Назва бюджетної програми
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2018 рік
(факт)

КПКВК 1201140 “Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)”
КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”
КПКВК 1201270 “Організація і регулювання діяльності установ в системі
агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду”
КПКВК 1201280 “Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
КПКВК 1201290 “Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат,
пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”
КПКВК 1201300 “Формування статутного капіталу Фонду часткового
гарантування кредитів”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
КПКВК 1201330 “Здійснення заходів для впровадження та підтримання
роботи бази даних електронної звітності суб’єктів господарювання державного
1 998,0
сектору економіки”
КПКВК 1201370 “Створення та функціонування Фонду національного
багатства (у тому числі поповнення статутного капіталу)”
КПКВК 1201480 “Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо55 586,9
збагачувального комбінату окислених руд”
КПКВК 1202010 “Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та
кадастру”
КПКВК 1202020 “Проведення земельної реформи”
КПКВК 1202030 “Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні
роботи, демаркація та делімітація державного кордону”
КПКВК 1202620 “Проведення інвентаризації земель та оновлення
картографічної основи Державного земельного кадастру”
КПКВК 1203010 “Керівництво та управління у сфері державного резерву”
31 575,3
КПКВК 1203020 “Обслуговування державного матеріального резерву”
255 267,9
КПКВК 1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
569 838,6
матеріального резерву”
КПКВК 1206010 “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки,
охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю”
КПКВК 1206020 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової
безпеки та охорони праці”
КПКВК 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”
1 380 192,7
КПКВК 1207020 “Статистичні спостереження та переписи”
119 221,9

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

2022 рік**
(план)

2 930 000,0

-

-

-

681 790,0

4 000 000,0

-

-

141 746,8

146 929,5

113 527,3

119 333,0

-

623 545,4

-

-

-

800,0

-

-

-

240 000,0

-

-

-

898,5

-

-

-

-

-

-

-

250 000,0

-

-

23 850,0

29 350,0

23 850,0

23 850,0

1 456 985,6

1 379 674,2

1 647528,8

1 774 331,2

243 330,0

76 072,2

88 615,1

92571,9

5 034,3

31 577,3

5 034,3

5 034,3

-

430 562,7

-

-

32 575,8
329 227,6

30 754,9
290 444,6

36 390,4
118 743,3

38 683,5
126 249,7

1 067 305,0

538 068,0

-

-

-

574 675,1

-

-

-

11 178,2

154 714,9

150 758,1

1 404 483,6
247 586,3

-

-

-

2023 рік**
(план)

Назва бюджетної програми
КПКВК 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів
доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх
життя”
КПКВК 1207040 “Прикладні наукові дослідження у сфері державної
статистики”
КПКВК 1207090 “Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним
закладом ІV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики”
КПКВК 1209010 “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів”
КПКВК 1209020 “Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро”
КПКВК 1209030 “Організація та регулювання діяльності установ в системі
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів”
КПКВК 1209040 “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань,
досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”
КПКВК 1209610 “Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та
покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків”
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства”
КПКВК 1201020 “Виконання зобов’язань України за участь у програмі ЄС
“Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу
(COSME)”
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з
іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та
організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках”
КПКВК 1201070 “Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку
наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку”
КПКВК 1201220 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного
розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності”
КПКВК 1201230 “Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов
безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних
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2018 рік
(факт)

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

2022 рік**
(план)

5 722,9

5 498,3

-

-

-

1 114,0

814,1

-

-

-

334,8

656,8

-

-

-

-

1 612 707,2

1 890 236,3

1 706 203,2

1 831 683,7

-

678 639,8

578 639,8

678 639,8

678 639,8

-

2 484 981,2

2 815 350,9

1 642 789,7

1 725 492,4

-

83 697,8

83 697,8

83 697,8

83 697,8

-

-

75 527,1

136 192,0

264 120,0

219 229,4

344 869,6

318 786,7

363 243,1

391 693,7

59 668,6

42 847,4

25 175,8

30 483,4

30 483,4

26 428,4

156 642,0

253 363,1

186 601,8

186 601,8

-

20 000,0

18 000,0

20 000,0

20 000,0

35 636,7

38 121,6

34 309,5

38 121,6

38 121,6

7 416,9

17 886,0

-

-

-

2023 рік**
(план)

Назва бюджетної програми
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2018 рік
(факт)

2019 рік*
(план)

2020 рік*
(план)

2021 рік**
(план)

2022 рік**
(план)

2023 рік**
(план)

транспортних коридорів та магістралей в Україні”
КПКВК 1201240 “Поповнення статутного капіталу Державної іпотечної
установи з подальшим використанням для забезпечення житлом громадян,
1 600 000,0
зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення
житлових умов”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
898,5
КПКВК 1201440 “Виконання програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом
усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським 79 472,7
1 614,5
Союзом”
КПКВК 1201510 “Функціонування торгових представництв за кордоном”
28 251,8
25 637,0
28 751,9
28 991,5
КПКВК 1201520 “Виконання державних цільових програм реформування та
розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і
3 041 641,9 2 423 500,0
2 530 000,0
2 423 500,0
2 423500,0
впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих
потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення”
КПКВК 1201530 “Формування статутного капіталу публічного акціонерного
200 000,0
товариства “Експортно-кредитне агентство”
КПКВК 1201540 “Функціонування інституції з підтримки та просування
2 953,9
50 000,0
45 000,0
50 000 0
50 000,0
експорту”
КПКВК 1201550 “Поповнення статутного капіталу державної інноваційної
100 000,0
77 497
фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності”
КПКВК 1201570 “Заходи із створення та організації функціонування
73 790,9
експортно-кредитного агентства в України”
КПКВК 1201580 “Заходи із посилення інституційної спроможності для
5 212,2
6 148,0
8 731,2
8 731,2
підготовки проектів державно-приватного партнерства”
КПКВК 1201590 “Поповнення статутного капіталу Державного концерну
2 820 000,0
“Укроборонпром”
КПКВК 1208010 “Керівництво та управління у сфері експортного контролю”
21 035,6
21 606,3
20 577,3
24 635,5
26 481,8
КПКВК 1211050 “Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки
44 798,5
57 770,1
78 450,7
83 661,1
87 607,4
України”
* станом на 02.12.2019 обсяг видатків на 2019-2020 роки відповідає законам України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” та “Про Державний бюджет
України на 2020 рік”.
** станом на 02.12.2019 обсяг видатків на 2021–2022 роки відповідає стелі, доведеній Мінфіном.
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Додаток

План залучення технічної допомоги від донорів на 2020-2024 роки, спрямованої на виконання завдань та заходів
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
Завдання “Створення Програма
Уряд США
35 000 000 21.09.1994- Протягом
звітного
періоду Під час операційного циклу Запланованими результатами від
належних умов для лідерства,
через
дол. США 31.12.2023 проектом
фінансово проекту відбувається відбір та реалізації проекту є надання
ведення бізнесу”
сприяння
Агентство
підтримується
14
обраних кредитування
підприємств, допомоги у розробці належної
експорту,
США з
соціальних підприємств.
кваліфікованих WNISEF, як економічної політики та розвитку
залучення
міжнародного
соціальних підприємств.
відповідального управління, яка
інвестицій
та
розвитку
складається з 4-х компонентів:
розвитку
1) Політики сприяння експорту;
(Реєстраційна
2) Соціальне інвестування;
картка проекту
3) Місцевий
економічний
№ 86-30)
розвиток;
4) Економічне лідерство
Досягнення кількісних та якісних
результатів
проекту,
які
виражаються наступним чином:
1) Кількість наданих кредитів.
2) Сума наданих кредитів.
3) Кількість нових робочих місць
для осіб з вразливих груп
населення.
4) Сума коштів, використана для
вирішення соціальних проблем.
5) Кількість
заходів,
профінансованих чи проведених
самостійно
соціальними
підприємствами.
Конкретні обсяги відсутні.
Завдання “Створення Партнерство для Уряд Канади 19 489,340 27.03.2015- 1) В 16 містах-партнерах проекту 1) Підвищені спроможності Кінцевим результатом Проекту
належних умов для розвитку міст
через
канадських 30.06.2021 створено та активно працюють місцевих зацікавлених сторін «Партнерство для розвитку міст»
ведення бізнесу”
(Реєстраційна
Міністерство
дол.
Дорадчі комітети з ефективного для
створення
відповідних (ПРОМІС) має стати ефективне
картка проекту закордонних
врядування і розвитку на яких сприятливих умов для малих та демократичне
врядування
та
№ 3229-06)
справ, торгівлі
розглядаються питання стану середніх
підприємств
із економічний
розвиток
на
та розвитку
впровадження ініціатив проекту з акцентом
на
жінках- місцевому рівні.
Канади
підтримки МСП,
підприємцях
та
діяльності, У контексті очікуваного кінцевого
2) 16 міст мають інструменти спрямованій на збереження результату
Проект
ПРОМІС
Моделі відкритого врядування довкілля
передбачає
досягнення
трьох
проекту ПРОМІС, які сприять 2) Покращені здатності міст- середньострокових
проміжних
залученню
громадськості, партнерів
здійснювати проектних результатів:
підзвітності керівництва міст та підтримку
розвитку 1) Посилення
ефективності

Відповідальний
виконавець

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

якісним послугам
3) Розпочато визначення індексу
демократичності міст (чотри
міста
обласні
центри)
Оновлення
бази
даних
організацій,
які
займаються
підтримкою бізнесу в містахпартнерах Проекту ПРОМІС
Надано підтримку у створенні 3-х
(секторальних) бізнес-асоціацій
Жінок-менторок.

інфраструктури бізнесу.
3)
Розширені
можливості
місцевих зацікавлених сторін
для участі в партнерстві з метою
підтримки розвитку бізнесу.

Завдання “Створення Підтримка ЄС Європейський 12 878 276
належних умов для України
у
Союз
євро
ведення бізнесу”
відновленні
її
економіки (EU
SURE)
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3418-02)

21.03.201620.05.2021

1) Забезпечено доступність на онлайн платформі ефективного
регулювання (regulation.gov.ua)
2) Здійснення другого етапу
проведення системного перегляду
регуляторних актів на ринках у
пріоритетних секторах.
3) Затверджено
Рекомендації
щодо
довгострокового
планування розвитку малого та
середнього підприємництва на
рівні регіонів та територіальних
громад.

1) Компонент 1 – «Підтримка
дерегулювання».
2) Компонент 2 – «Нарощування
потенціалу
та
політичний
діалог»:
3) Компонент 3 – «Доступ до
інформації
для
МСП
і
консультації з громадськістю з
питань дерегулювання».

Завдання “Створення Соціальне
Європейський
належних умов для підприємство:
Союз
ведення бізнесу”
досягнення
соціальних змін
за ініціативою
“знизу”
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3798-01

01.03.201831.10.2020

Проведено 5 “Гаражів ідей”у 5
містах України.
Проведено другу літню школу
бізнес
навичок
Social
Entrepreneurship Camp 2019, в
межах якої її учасникам було
удосконалено ряд бізнес вмінь та
опрацьовано власні бізнес-моделі
Проведено відбір консультантів,
запущено роботу та розпочато
надання кваліфікованих он-лайн

1) Підвищення
потенціалу
близько
30
новостворених
соціальних
підприємств
у
плануванні
та
здійсненні
подальшої діяльності, завдяки
неформальним
методам
навчання.
2) Підвищення
поінформованості громадськості
щодо концепції соціального
підприємництва та його ролі у

462,741
євро

Очікуваний
(запланований результат)
місцевих органів влади через
впровадження моделі «відкритого
врядування»,
що
сприятиме
прозорому і партисипативному
прийняттю рішень.
2) Підвищення
ефективності
місцевих органів влади для
підтримки розвитку малого і
середнього підприємництва (МСП)
з особливою увагою до жінокпідприємців3) Компонент 3000
Вдосконалення співпраці місцевих,
регіональних та національних
органів влади для сприяння
децентралізації та міжвідомчому
діалогу.
Планованими
кінцевими
результатами
Проекту
мають
стати:
1) Підтримка політики дерегуляції
та дій української влади з її
впровадження на всіх відповідних
рівнях з фокусом на МСП у
пріоритетних секторах.
2) Зміцнення потенціалу органів
влади України на національному,
регіональному
та
місцевому
рівнях, а також інших сторін,
зацікавлених
у
впровадженні
ефективної політики економічного
розвитку з фокусом на МСП.
3) Поліпшення
доступу
до
інформації для українських МСП.
Пріоритетними фокусами Проекту
є пілотування інструменту онлайн
консультування
соціальних
підприємств, просування курсу
соціального підприємництва в
українських
ВНЗ
та
серед
викладачів, розвиток активностей
бізнес планування та створення
Зеленої Книги з соціального
підприємництва
в
регіонах
України.

Відповідальний
виконавець

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Завдання “Створення Програма ЄБРР
належних умов для Поглиблення та
ведення бізнесу”
всеохоплююча
зона
вільної
торгівлі
(ПВЗВТ):
кредитні лінії з
інвестиційними
винагородам
(Реєстраційна
картка проекту

Донор

ЄБРР

Сума
проекту

1 000 000
євро

Строк
реалізації
проекту

17.08.201830.11.2028

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
консультацій для соціальних
підприємств
на
порталі
SocialBusinessInUA.
Відзнято та змонтовано 7 відео
історій
успіху
соціальних
підприємств.
Розпочато
та
завершено
пілотування навчального курсу з
соціального підприємництва в
Зарківському
національному
університеті
будівництва
та
архітектури.
Проведено
4
Хакатони
з
соціального підприємництва в
4 містах України.
Організовано 4 регіональних
обговорення зеленої Книги з
соціального підприємництва в
Україні.
Проведено дводенний освітній
тренінг для викладачів вищої
школи з методики викладання
курсу
«Соціальне
підприємництво» з вітчизняних
ЗВО
Проведено .2 навчальні модулі
(другого)
Акселератора
з
соціального підприємництва.
Загалом 685 публікацій було
згенеровано проектом у ЗМІ та
соціальних
мережах
з
охопленням близько 350 тис.
осіб.
Сприяння інвестицій суб’єктами
мікро-, малого та середнього
підприємництва (МСП) в Україні,
які допоможуть їм скористатися
можливостями, запропонованими
Угодою
про
всебічну
та
поглиблену зону вільної торгівлі
між Україною та Європейським
Союзом (ПВЗВТ).
Здійснюється
залучення
фінансових
партнерів
до

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

Малі та середні підприємства
(МСП)
мають
можливість
отримати
довгострокове
фінансування
у
національній
валюті та компенсацію (у вигляді
інвестиційних грантів) частини
кредитних коштів, витрачених на
модернізацію їхніх технологій та
обладнання і відповідності до
директив ЄС. Таким чином, МСП
зможуть збільшити обсяги та

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

стійкому
розвитку
громадянського суспільства.
А також низка інших заходів
відповідно до цілей та завдань
проекту
та
за
умовами
Грантового
контракту
“Зовнішня
діяльність
Європейського
Союзу
ENI/2017/391-609”, а також в
рамках
Меморандуму
про
співробітництво
між
Мінекономрозвитку та УФБ.

1) Мінімум 3 (три) фінансові
установи-партнери в Україні
залучені до реалізації Проекту;
2) Фінансовими установамипартнерами
ЄБРР
надано
фінансування у розмірі
1 500 000 000 (один мільярд
п’ятсот
мільйонів)
гривень
(еквівалент
50
000
000
п’ятдесяти мільйонів євро) для
реалізації
інвестиційних
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

№ 3990-02)

Завдання “Створення Підвищення
належних умов для конкурентоспро
ведення бізнесу”
можності
українських
регіонів
та
розвиток
польськоукраїнського
економічного
співробітництва
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3966)

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
програми.
Фінансовими
партнерами надаються кредити
для МСП та консультації.
До проекту залучено фінансову
установу “ОТП Лізинг”, яка надає
кредити МСП.

Республіка
Польща

Завдання “Створення Економічна
Уряд США
належних умов для підтримка
через
ведення бізнесу”
Східної України
Агентство
(Реєстраційна
США з
картка проекту міжнародного
№ 3987-07)
розвитку
Завдання “Створення Стипендіальна
Федеративна
належних умов для програма
Республіка
ведення бізнесу”
консультування
Німеччина
німецької
економіки II
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4004)

4 744 231
польських
злотих

01.01.201831.12.2020

1)
Кількість
польських
та
українських компаній, які в
результаті проектних заходів
налагодили контакти - 150
2) Кількість підприємців, які
пройшли навчання – 440.

61 818,364
дол. США

27.08.201826.08.2023

–

1 000 000
євро

01.03.201831.11.2021

Інформацію про програму було
поширено на 40 факультетах
університетів та проведено другу
процедуру відбору учасників
програми
Кандидати могли подати заявку
на стажування в одному з
наступних
напрямків/тем:
економіка,
фінанси
та
страхування, машинобудування,
електротехніка, механотроніка,
транспорт
та
логістика,
енергетика
та
відновлювані

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

покращити
якість
виробленої
продукції,
збільшити
власну
конкурентоздатність, частку на
внутрішньому ринку та матимуть
можливість експортувати власну
продукцію до країн ЄС, що
відповідає загальним цілям Deep
and Comprehensive Free Trade Area
(DCFTA) угоди, укладеної між ЄС
та Україною.
Станом на сьогодні робоча 1) Зміцнення обласних агенцій
комунікація з проектом в межах регіонального розвитку та центрів
пріоритетів відсутня.
підтримки підприємництва.
2) Розвиток регіональної політики,
у тому числі нових напрямків,
таких як «смарт-спеціалізації».
3) Підтримка реалізації Стратегії
розвитку МСП та організації
центральної агенції з підтримки
МСП.
4)Розвиток сектора інноваційної
економіки
та
підтримка
українських стартапів.
5) Розвиток польсько-українського
співробітництва.
Підтримка стабілізації економіки
–
Східної України та сталого
розвитку
малих
і
середніх
підприємств.

Відповідальний
виконавець

проектів МСП у відповідності
до вимог Проекту;
3) МСП успішно реалізували
вищезазначені
інвестиційні
проекти
та
отримали
міжнародну технічну допомогу
у
вигляді
інвестиційних
винагород від ЄБРР, згідно до
умов Проекту.

1) Залучення місцевого фахівця,
який відповідає за внесок GIZ.
2)
Залучення
додаткового
місцевого фахівця та місцевого
працівника GIZ.
3) Залучення до участі у
програмі та консультування ВНЗ
та
університетів,
бізнесасоціацій
та
потенційних
учасників.
4) Інформування про програму
українських університетів.
5)Визначення
місць
для

1) Індикатор 1: 80% учасників
Стипендіальної програми (50% з
них - жінки), які мають повну
вищу освіту, протягом одного року
після
завершення
практики
знайшли роботу, яка відповідає
рівню
їх
кваліфікації,
або
займаються
індивідуальною
трудовою діяльністю.
2) Індикатор 2: 90% німецьких
компаній-учасників
програми
підтверджують
на
основі
конкретних
прикладів,
що

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Завдання “Створення Підтримка
Європейський
належних умов для участі України у
Союз
ведення бізнесу”
програмі
COSME
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4094)

1 000 000
євро

18.12.201817.06.2021

Завдання “Створення Продовження
належних умов для інституційної
ведення бізнесу”
підтримки
в
рамках
архітектури
підтримки
реформ
в
Україні,
забезпечення
діяльності Офісу
реформ Кабінету
Міністрів
України,
Команди
підтримки

6 300 000
євро

24.04.202030.04.2021

ЄБРР

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

джерела енергії тощо.

стажування
у
німецьких
компаніях.
6) Проведення триступінчатої
процедури відбору учасників
стажування у 2018, 2019 та
2020 роках, тощо.

У грудні 2018 року між
Мінекономіки та Євросоюзом
було підписано Договір про
виділення гранту № 2017 / 387094, яким передбачається надання
Мінекономіки
безповоротних
компенсаційних коштів у розмірі
1 000 000 євро за сплачені
Україною внески за участь у
Програмі ЄС COSME у 2016-2020
роках.
Зазначені кошти мають бути
використані
на
пріоритетні
програми
розвитку
підприємництва.
–

Виконавцем
проекту
та
реципієнтом безпосередньо є
Мінекономіки.
Станом
на
сьогодні,
здійснюються
заходи
для
нормативного
оформлення
компенсаційних коштів та їх
подальшого використання на
проекти,
що
пов’язані
з
розвитком МСП.

Проект було зареєстровано у
червні 2020 року. На даний
момент відбувається планування
активностей.

Очікуваний
(запланований результат)
практиканти змогли підвищити
рівень своїх актуальних фахових
компетенцій під час проходження
практики.
3) Індикатор 3: 85% учасників
Стипендіальної програми, які
мають роботу або займаються
індивідуальною
трудовою
діяльністю (50% з них - жінки),
можуть довести на конкретних
прикладах, що знання та особисті
компетенції, отримані ними під час
практики, а актуальними для їх
роботи.
Станом на сьогодні, здійснюються
заходи
для
нормативного
оформлення
компенсаційних
коштів
та
їх
подальшого
використання на проекти, що
пов’язані з розвитком МСП.

Продовження
інституційної
підтримки в рамках проекту
архітектури підтримки реформ в
Україні, забезпечення діяльності
Офісу реформ Кабінету Міністрів
України,
Команди
підтримки
реформ в міністерствах, які
сприяють імплементації реформ в
Україні.

Відповідальний
виконавець

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Назва проекту

реформ
в
міністерствах,
які
сприяють
імплементації
реформ
в
Україні
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4421)
Завдання “Створення "ЕU4BUSINESS:
належних умов для Мережа центрів
ведення бізнесу”
підтримки
бізнесу
в
Україні"(
Реєстраційна
картка проекту
№ 4145)

Донор

ЄБРР

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

3 000 000
євро

15.06.201920.08.2020

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Досягнення
економічного
зростання України в секторі МСП
через залучення фізичних осібпідприємців
й
малого
та
середнього бізнесу до програми
ЄБРР підтримки МСП, яка
посилить
їх
конкурентоспроможність
на
українських та міжнародних
ринках
шляхом
надання
інформаційних
послуг,
проведення навчальних курсів та
здійснення заходів з покращення
обізнаності
У 15 регіонах функціонує загалом
15
центрів
інформаційної
підтримки бізнесу, які надають
інформаційно-консультаційні
послуги малим і середнім
підприємствам.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Для
кожного
центру
інформаційної
підтримки
бізнесу сформовано план дій,
відповідно
до
якого
здійснюються консультації та
інформаційні заходи.

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

1) Кількісні показники:
• 10 000 МСП отримають
інформацію про наявну підтримку
для МСП
•
45
якісних
бізнес-заходів
організовано і проведено для
МСП:
конференцій,
форумів,
семінарів,
круглих
столів,
презентацій, роуд-шоу тощо з
потужним
нетворкінговим
компонентом у відповідь на
потреби ринку.
• 45 бізнес-тренінгів організовано і
проведено для МСП з метою
розвитку конкурентоспроможності
МСП та покращення навичок їх
штатного персоналу.
• 15 бізнес-заходів та/або бізнестренінгів
з
покращення
професійних навичок організовано
і проведено для українських
бізнес-консультантів.
2) Якісні показники:
•
10%
опитаних
учасників
проведених
бізнес-заходів
відзначатимуть появу для них
нових
можливостей
для
співробітництва між МСП та з
іншими учасниками ринку, які
обстоюють інтереси відповідної
галузі.
•
60%
опитаних
учасників
проведених
бізнес-заходів
стверджуватимуть, що покращили
своє розуміння галузевих ноу-хау

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)
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Донор

Завдання “Створення EU4Bussines
Європейський
належних умов для Facility
Союз
ведення бізнесу”
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4243)

Сума
проекту

2 499,850
євро

Завдання “Створення Програма
Європейський 868 588,46
належних умов для міжнародного
Союз
дол. США
ведення бізнесу”
обміну
для
початківців
і
досвідчених
підприємців
–
IMPACT
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4399)
Завдання “Створення Технічна
Європейський 5 395 000
належних умов для допомога
на інвестиційний
євро
безпечного
підтримку
банк
споживання”
впровадження
(ЄІБ)
операції
"Основний
кредит
для
аграрної галузі Україна"
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4134)

Строк
реалізації
проекту

26.08.201925.08.2022

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

1) Створено Наглядову Раду та
–
забезпечено
постійний
моніторинг виконання програм
EU4Business,
як
на
регіональному,
так
і
на
національному рівнях (ЄС країна);
2) Розроблено та впроваджено
надійну систему звітування про
проекти/ програми ініціативи
EU4Business;Комунікація
та
підвищення обізнаності.
–
Проект було зареєстровано у
травні 2020 року. На даний
момент відбувається планування
активностей.

24.01.2019 - Проведено
навчальні
1.та
23.01.2022 консультаційні
заходи
для
фінансових
посередниківучасників
щодо
найкращих
практик оцінки кредитів та
моніторингу, нових цільових
кредитних продуктів, відповідних
гарантійних
інструментів,
екологічних
та
соціальних
стандартів,
які
відповідають
нормам ЄС / ЄІБ (Компонент 1
Проекту).

Щодо Компоненту 1 Проекту:
Проведення
навчальних
та
консультаційних заходів для
фінансових
посередниківучасників щодо найкращих
практик оцінки кредитів та
моніторингу, нових цільових
кредитних
продуктів,
відповідних
гарантійних
інструментів та екологічних та
соціальних
стандартів,
що
відповідають нормам ЄС / ЄІБ.

Очікуваний
(запланований результат)
у релевантній для них галузі
(галузеві тренди, нові розробки,
галузеві
проблеми,
експортні
можливості тощо).
•
60%
опитаних
учасників
проведених
бізнес-тренінгів
стверджуватимуть, що покращили
свої навички та використали
інструменти, отримані під час
бізнес-тренінгів
Сприяння розвитку сталих і
збалансованих
моделей
економічного зростання в країнах
Східного партнерства, які можуть
сприяти
залученню
більшого
обсягу
інвестицій,
а
також
покращити соціально-економічні
умови та надати можливості для
працевлаштування громадян.

Відповідальний
виконавець

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

Стимулювання підприємств та
заохочення
транскордонного
співробітництва між стартапами та
МСП в Європі.

департамент
регуляторної
політики
та
підприємництва
(інд. 36)

Збільшення участі фінансових
установ
у
середньота
довгостроковому
кредитуванні
сектору
виробництва
сільгосппродукції.
Модернізація
інфраструктури
технічної підтримки в державному
секторі.
Модернізація
виробничого
обладнання та устаткування у
сільському господарстві.
Модернізація потужностей для

директорат
розвитку
аграрного
сектору (інд. 31)
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Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
2.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Щодо Компоненту 2 Проекту:
логістики,
Відбір
та
навчання переробки.
постачальників бізнес-послуг та
служб поширення послуг на
регіональному
рівні
для
підтримки
кінцевих
бенефіціарів.
Навчання
відібраних
постачальників бізнес-послуг та
служб поширення послуг щодо
підготовки заявок на отримання
позики відповідно до Фінансової
угоди
(“Проект
“Основний
кредит для аграрної галузі –
Україна”) між Україною та
Європейським
інвестиційним
банком, підписаної 28 грудня
2015 року в м. Києві та
ратифікованої Законом України
“Про ратифікацію Фінансової
угоди
(Проект
“Основний
кредит для аграрної галузі –
Україна”) між Україною та
Європейським
інвестиційним
банком від 20 вересня 2016 року
№ 1530 (далі – Фінансова
угода).
Залучення
національних
та
міжнародних
технічних
експертів для консультацій
щодо
найкращих
практик
реалізації Фінансової угоди.
Підготовка програми навчання
та проведення консультацій із
загальних технічних питань
(бланкова
підготовка)
для
потенційних
кінцевих
бенефіціарів.
Надання
постачальниками
бізнес-послуг
та
службами
поширення послуг навчальної та
консультаційної
програми
кінцевим бенефіціарам щодо
виділення позики банками-

зберігання

Відповідальний
виконавець
та
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Завдання
“Підвищення
зайнятості
населення”

Назва проекту

Сприяння
рівня професійному
розвитку
впродовж життя
(Пропозиція
щодо залучення
технічної
допомоги)

Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Підтримка
впровадження
сільськогосподарської та
продовольчої
політики
в

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

-

-

2020-2024

-

ЄС

5 692 450
євро

01.02.201631.12.2020

–

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

посередниками.
Проведення 1-3 маркетингових
місій / навчальних поїздок з
метою
представлення
конкурентоспроможної
української
продукції
на
регіональних та міжнародних
ринках.
3. Щодо Компоненту 3 Проекту:
Співпраця з Мінекономіки та
іншими
відповідними
структурами
для
оцінки
інвестиційних потреб аграрного
сектору
відповідно
до
Фінансової угоди.
Забезпечення
підтримки
інституційного розвитку та
розбудови потенціалу суб'єктів
державного
сектору,
які
отримують
інвестиції,
що
фінансуються проектом.
Забезпечення активної взаємодії
та координації з відповідними
проектами донорів та МФО, з
іншими
зацікавленими
сторонами
в
рамках
дії
Фінансової угоди.
Налагодження
взаємодії
з Консультаційна
та
експертна
країнами-донорами.
допомога з питань: розвитку
національної системи кваліфікацій
відповідно до потреб ринку праці;
сприяння
подальшому
розробленню та впровадженню
професійних стандартів; розвитку
центрів
професійно-технічної
освіти
державної
служби
зайнятості як інституцій розвитку
кар’єри та освіти дорослих.
–
Зміцнення
потенціалу
Мінекономіки щодо реалізації
нової національної Стратегії та
плану дій розвитку сільського
господарства
та
сільських
територій (2015-2020 роки).

Відповідальний
виконавець

директорат
розвитку ринку
праці
та
зайнятості
(інд. 47)

департамент
аграрної
політики
(інд. 28)
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Назва проекту

Україні
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3407-03)
Завдання “Створення Український
належних умов для проект бізнесбезпечного
розвитку плодоспоживання”
овочівництва
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3158-06)

Донор

Канада

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

16 619 000
дол. США

07.08.201431.03.2021

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Проект
продовжує
надавати
грантову підтримку проектів з
післяврожайної
доробки
продукції,
які
допомагають
створенню інфраструктури та
побудові
відносин
між
агрегаторами
продукції
та
малими, середніми виробниками.
Основною метою є доступ на нові
ринки
збуту,
підвищення
продуктивності,
створення
післязбиральної
доробки
продукції, поліпшення логістики,
застосування нових технологій.
За
програмою
«Зміцнення
матеріально-технічного
забезпечення вищих навчальних
закладів для розвитку практичних
навичок студентів» Таврійському
державному агротехнологічному
університету
на
умовах
співфінансування
було
перераховано гроші на придбання
демонстраційної
пасіки.
Проведено аналіз ситуації на
ринку плодоовочевої продукції в
зв’язку з значними впливом
карантинних обмежень (COVID19) особливо на виробників
ранньої
тепличної
продукції
(коли карантині обмеження були
найжорсткими,
наприклад
зачиненні ринки у більшості
областей України та повністю не
працювали заклади HoReCa).
Особлива
увага
приділялася
можливості залучення малих та
середніх виробників до он-лайн
продажі
овочів
через
такі
платформи
як
«Вітамінна

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Проект має на меті досягнення
декількох ключових показників,
таких як:
- Кількість учасників Проекту на
кінець
строку
діяльності
(44000);
- Обсяг проданої плодоовочевої
продукції на кінець строку
діяльності (50 000 тон);
- Обсяг реалізованої продукції в
грошовому
еквіваленті
($ 40 млн.).

Очікуваний
(запланований результат)

Розвиток і зміцнення можливостей
дрібних та середніх виробників
плодоовочевої
продукції
та
маркетингового ланцюга через
покращення
потенціалу
виробників,
маркетингових
зв’язків, а також відносин між
учасниками ринку.

Відповідальний
виконавець

департамент
аграрної
політики
(інд. 28)
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Назва проекту

Завдання “Створення Підтримка
ринку землі”
прозорого
управління
земельними
ресурсами
в
Україні
(Реєстраційна
картка проекту
№ 3968)

Донор

ЄС

Сума
проекту

3 659 000
дол. США

Строк
реалізації
проекту

01.12.201701.08.2022

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
коробка», «Time to eat» тощо.
Значна кількість МСП почали
приділяти більше увагу щодо
можливостей продажу онлайн.
Була створена вайбер-спільнота,
яка налічує більше 7 000
учасників
плодоовочевого
ланцюга.
Основна
мета
–
оперативне
ознайомлення
учасників ринку з ціновими
тенденціями, поєднання попиту
та пропозиції, аналіз запитів
внутрішнього
ринку.
Для ефективної співпраці з
агрегаторами
було
створено
майданчик співпраці ТФ-on-line,
який
працює
під
запит
закупівельника.
https://hgozt.org/tfonline.
Відвекторизовано 100% всіх
існуючих
картографічних
матеріалів пілотних територій
Львівської та Київської областей.
Проведено робочі зустрічі з
метою
внесення
змін
до
методології
виконання
векторизації в рамках проекту.
Світовим
банком
надано
додаткові
картографічні
матеріали для векторизації.
Розроблено проект технічного
завдання
на
проведення
інвентаризації
сільськогосподарських земель на
території
Київської,
Миколаївської та Львівської
областей.
Через
поширення
пандемії
COVID-19 та запровадження
карантинних
заходів
було
скасовано
заплановану
конференцію Світового банку
«Land and Poverty» у м.
Вашингтоні (Сполучені Штати

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Векторизування
100%
всіх
існуючих
картографічних
матеріалів пілотних територій
Львівської
та
Київської
областей.
Проведення робочих зустрічей з
метою
внесення
змін
до
методології
виконання
векторизації в рамках проекту.
Надання
Світовим
банком
додаткових
картографічних
матеріалів для векторизації.
Розроблення проекту технічного
завдання
на
проведення
інвентаризації
сільськогосподарських земель
на
території
Київської,
Миколаївської та Львівської
областей.
Взяття участі у конференції
Світового банку «Land and
Poverty» у м. Вашингтоні
(Сполучені Штати Америки), де
представити
результати
співробітництва зі Світовим

Очікуваний
(запланований результат)

Надати Уряду України допомогу у
створенні
передумов
для
прозорого функціонування ринку
сільськогосподарських земель з
метою підвищення ефективності
використання
ресурсів
та
забезпечення
бази
для
інвестування в аграрний сектор , а
також надати підтримку Уряду
України у реформуванні системи
земельних торгів за рахунок
впровадження сучасної системи
електронних земельних торгів, які
дозволять забезпечити прозорий та
ефективний продаж земельних
ділянок державної та комунальної
власності і прав на них.

Відповідальний
виконавець

департамент
аграрної
політики
(інд. 28)
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Америки).
Проведено робочі зустрічі з
метою визначення оптимальної
методології
для
проведення
сканування
та
геоприв’язки
наявних
планів
розпайовки.Відскановано,
геоприв’язано та передано на
перевірку Світовому банку 60%
наявних планів розпайовки.
Розміщено дані дистанційного
зондування Землі на Публічній
кадастровій карті в якості
інформаційного шару у форматі
растрового файлу.

Завдання “Створення
належних умов для
безпечного
споживання”

Німецькоукраїнський
агро-політичний
діалог
(Реєстраційна
Картка проекту
2833-03)

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
Міністерство
продовольства
та сільського
господарства
Німеччини
(BMEL)

22 671
євро

01.01.201631.12.2021

Підготовлено звіти та проведено
заходи:
1. Бачення
Нової
Аграрної
політики на виборах у 2019 році Внески німецької економіки в
розвиток
аграрного
сектору
України.
2. Агро-дебати/Стратегічні
бачення (конкурси) та Літня
школа АПД.
3. Новітні підходи до спільної
аграрної політики ЄС (CAP)перспективи
для
України;
Організації аграрних виробників.
4. Навчання аграрних дорадників.
5. Добровільна
сертифікація
сільськогосподарської
та
продовольчої продукції - досвід
Німеччини - опції для України.
6. Значення реформування ринку
землі для розвитку сільських
територій.
7. Реформа земельної політики та
інші поточні виклики аграрної та
лісової політики України - внески
програми
Двостороннього
співробітництва
BMEL
(Агрітехніка, Ганновер).

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
банком та проміжні результати
поточного проекту.
Проведення робочих зустрічей з
метою визначення оптимальної
методології для проведення
сканування та геоприв’язки
наявних планів розпайовки.
Сканування, геоприв’язка та
передача
на
перевірку
Світовому банку 100% наявних
планів розпайовки.
Розміщення
даних
дистанційного зондування Землі
на Публічній кадастровій карті в
якості інформаційного шару у
форматі шейп-файлу.
1 .Розвиток сільської місцевості.
2. Реформа
аграрного
управління.
3. Модернізація вищої освіти та
системи наукових досліджень.
4. Розвиток сервіс-орієнтованих
організацій
громадянського
суспільства.

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

1. Актуальний
аналіз
та
інформація про важливі сфери
реформ в аграрній політиці
доступні
і
українським,
і
німецьким суб’єктам.
2. Рекомендації
щодо
дій
розробляються, доопрацьовуються,
документуються
та
широко
обговорюються
в
рамках
структурованого діалогу.
3. Мінекономіки отримує супровід
під час виконання окремих
рекомендацій, які мають особливо
вагомий вплив на процеси реформ.
4. Обрані аграрні вищі навчальні
заклади
та
науково-дослідні
інститути отримують інформацію
щодо
аграрної
політики
та
агрополітичні методи.

директорат
сільського
розвитку
(інд. 29)
директорат
розвитку
аграрного
сектору (інд. 31)
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Завдання “Розбудова
сучасної
системи
державного
стратегічного
планування розвитку
економіки”

Завдання “Розбудова
сучасної
системи
державного
стратегічного
планування розвитку
економіки”

Завдання “Розвиток
інноваційної
інфраструктури для
активізації наукових
досліджень, науковотехнічних

Назва проекту

Розбудова
спроможності
щодо
ефективних
рішень в сфері
економічної
політики (макроекономічне
моделювання)

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Організовано
фаховоінформаційні поїздки:
1. «Діджиталізація в сільському
господарстві
та
аграрному
управлінні
інтелектуальні
рішення для майбутнього німецький досвід» - 8 учасників;
2. «Німецький
досвід
у
формуванні політики сільського
розвитку - пропозиції для
України» - 10 учасників;
3. «Реформи в аграрному секторі
України - поточні результати та
перспективи» - 3 учасники.
Розроблено основні елементи
базової обчислювальної моделі
загальної рівноваги (матриця
соціальних
рахунків,
код
початкової версії у середовищі
GAMS).
Готується технічний звіт з моделі.
Проведено
ряд
навчальних
заходів та обговорень.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

ЄБРР, країни
–
2020
Доопрацювання
базової Вдосконалення
системи
ЄС, які
обчислювальної
моделі прогнозування Мінекономіки з
фінансують
загальної рівноваги та розробка врахуванням
розроблених
проект
динамічної
напiвструктурної моделей: базової обчислювальної
“Архітектура
моделі у середовищі MATLAB. моделі загальної рівноваги та
реформ в
динамічної
напiвструктурної
Україні 2.0
моделі.
(Ukraine
Reforms
Architecture
2.0)”
Команди
підтримки
реформи при
Мінекономіки
Співробітництво
–
–
2020-2024
–
Створення робочої групи для Нарощування
потенціалу
з Секретаріатом
співпраці в рамках проекту, співробітників
Мінекономіки
з економічних
проведення робочих зустрічей з шляхом підготовки та навчання з
справ Швейцарії
представниками
SECO
та питань фінансового програмування
(SECO) в рамках
робочою групою, підготовка та та макроекономічної політики.
макронавчання
фахівців
економічного
Мінекономіки в рамках проекту.
планування.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
Підтримка
Європейський
3 658
01.09.2017- Проаналізовано проект Закону - Удосконалення законодавчої Створення
з
урахуванням
розвитку
Союз
євро
31.08.2020 України “Про внесення змін до бази
та
посилення
рівня положень актів ЄС щодо ГЗ
системи
деяких
законодавчих
актів управління
адміністративних законодавчої бази України та
географічних
України
щодо
покращення інститутів
для
розвитку посилення
адміністративних
зазначень в
правового захисту географічних української системи реєстрації, інститутів
для
розвитку
Україні
зазначень” (реєстраційний номер контролю та впровадження ГЗ, української системи реєстрації,

Відповідальний
виконавець

департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)

департамент
стратегічного
планування та
макроекономічного
прогнозування
(інд. 30)
департамент
розвитку сфери
інтелектуальної
власності
(інд. 23)
директорат
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(експериментальних)
розробок, нарощення
технологічного
потенціалу шляхом
стимулювання
інноваційної
діяльності”

Назва проекту
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 3832)

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
6023). Запропоновано додаткові
поправки щодо регулювання
трьох
спеціальних
сфер
(сільськогосподарські продукти
та продукти харчування, вино,
спиртні напої) спеціальними
законами.
Законопроект був прийнятий в
першому
читанні.
Редакція
законопроекту
зі
змінами,
розробленими
Бенефіціарами
(Реципієнтами) та проектом,
підтримана
профільним
комітетом
Верховної
Ради
України, чекає на друге читання.
Під
час
початкової
фази
проведено
зустрічі
з
представниками
Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики, а також з
представниками
асоціацій
виробників
та
окремими
виробниками.
Здійснено
загальний
огляд
українського законодавства про
вино
(винні
продукти),
ароматизовані винні продукти та
спиртні
напої.
Огляди
проводились шляхом вивчення
існуючих правових норм та
проведення кількох зустрічей з
працівниками, пов’язаними з
географічними зазначеннями (ГЗ)
в Мінагрополітики.
Сфера застосування та структура
спеціальних законів, а також
схема (структура) “Закону про
виноградарство та виробництво
винних продуктів” узгоджуються
з
Мінагрополітики.
Були
підготовлені проекти текстів
законів/схем, які обговорюються
з профільними департаментами
Мінагрополітики.

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
що
включає
виконання
перекладу та термінологічну
перевірку актуальних
актів
права ЄС, подальшу розробку
актів
національного
законодавства щодо ГЗ.
- Реалізація
маркетингових
заходів (збирання маркетингової
інформації,
проведення
маркетингових
досліджень,
аналіз,
моделювання
маркетингових
ситуацій),
спрямованих на ребрендинг,
промоцію та консультаційну
діяльність для продукції, що має
назви захищених в ЄС ГЗ.
- Реалізація усіх необхідних
кроків для реєстрації української
продукції як ГЗ в Україні та ЄС і
її наявність на ринку.
- Планування та підготовка
проектів розвитку сільських
територій з метою посилення
туристичної
привабливості
регіонів, розробка та реалізація
маркетингових стратегій для
продуктів регіонів зі справжнім
потенціалом продуктів з ГЗ,
розробка
та
реалізація
маркетингових стратегій для
нових
ринків,
що
демонструватимуть
цінність
політики ГЗ в загальній стратегії
України з розвитку сільських
територій.

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

контролю та впровадження ГЗ.
сільського
Виконання
перекладу
та розвитку
термінологічної
перевірки (інд. 29)
актуальних актів права ЄС щодо
ГЗ
відповідно
до
Порядку
здійснення
перекладів
на
українську мову актів права ЄС,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 31.05.2017
№ 512,
для
подальшого
розроблення
національного законодавства щодо
захисту ГЗ
для
виноробної
продукції,
спиртних
напоїв,
сільськогосподарської,
харчової
продукції та захисту продуктів з
гарантованим
традиційним
складом.
Приведення у відповідність та
здійснення
наближення
українського
законодавства
і
положень, що стосуються ГЗ, до
законодавства і положень ЄС.
Забезпечення
підтримки
та
посилення
потенціалу
Міністерства аграрної політики та
продовольства
України,
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі України та
інших
відповідних
органів
української влади, включаючи
контролюючу(і)
організацію(ї),
відповідальну(і) за ГЗ, з метою
забезпечення впровадження та
застосування законодавства про
ГЗ.
Маркетингові
заходи
для
декількох виробників виноробної
продукції,
спиртних
напоїв
молочної продукції в аспекті
ребрендингу,
ринкових
досліджень, промоції.
Результатом
реалізації
маркетингових заходів Проекту
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
Зокрема, в процесі розробки /
узгодження
наступні
законопроекти:
- Закон
про
географічні
зазначення
для
сільськогосподарської продукції
та продуктів харчування, який
буде
регулювати
питання
захищене
позначення
походження/захищене
географічне
зазначення
(ЗПП/ЗГЗ),
гірські
продукти
тощо,
політику
якості
сільськогосподарської продукції
та продуктів харчування;
- Закон про спиртні напої, який
регулюватиме
питання
ЗГЗ,
політику якості та інші вимоги
ЄС щодо спиртних напоїв;
- Закон про ГЗ для вин та
ароматизованих
винних
продуктів, який буде регулювати
питання ЗПП/ЗГЗ для вин та
питання ЗГЗ для ароматизованих
винних продуктів - політика щодо
якості цих продуктів.
Ведеться робота щодо розробки
стратегії ребрендингу “чутливих
продуктів”
для
вина
та
алкогольних напоїв. Створено
сторінку проекту на “Фейсбуці”.
Організовано
ряд
семінарів,
присвячених
інституційному
функціонуванню
системи
ЗПП/ЗГЗ в ЄС, законодавчого
розвитку політики в галузі якості
алкогольних напоїв і вина в
Україні,
вимог
ЄС
та
законодавства щодо географічних
зазначень,
Характеристики
сенсорних властивостей
вин
майбутнього
ЗПП
Ялпуг,
Характеристики
сенсорних
властивостей вин; семінари для

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)
повинен
стати
успішний
ребрендинг на ринку продукції, що
має назви захищених європейських
ГЗ, а саме: як мінімум 2 назви
молочної продукції, 2 назви
спиртних
напоїв,
2
назви
виноробної продукції.
Реєстрація української харчової
продукції як ГЗ в ЄС, як мінімум
2 назви виноробної продукції,
2 назви спиртних напоїв, в тому
числі медові напої, 2 назви
сільськогосподарської (молочної)
продукції,
які
відповідають
вимогам ЄС щодо захисту ГЗ та
можуть бути зареєстровані як ГЗ в
Україні і ЄС та доступні на ринку.
Результатами підтримки Проектом
виробників
виноробної,
алкогольної та молочної продукції
повинні бути зареєстровані як ГЗ в
Україні та в ЄС як мінімум по
2 назви виноробної продукції,
спиртних напоїв, в тому числі
медові
напої,
сільськогосподарської (молочної)
продукції, а також допомога у
створенні Асоціації виробників
української продукції з ГЗ.
Підтримка Мінекономрозвитку та
Мінагрополітики та завершення
реєстрації в Україні та ЄС
ідентифікованих
та
обраних
продуктів із ГЗ.
Розроблення проектів розвитку
сільських територій з метою
посилення
туристичної
привабливості регіонів і запуску
маркетингових стратегій для нових
ринків.

Відповідальний
виконавець
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
виробників
бринзи
були
організовані
в
Рахові
та
Верховині на тему: стандарти,
специфікація, правові рамки,
прямий маркетинг, ціна, розподіл
та маркування
Надано підтримку у створенні
організацій-виробників
/
представницьких
органів
/
Асоціацій ГЗ. Розроблено статут
асоціації виробників сирів.
Було проведено семінари щодо
органів перевірки та контролю,
що повинні бути створені.
Триває робота зі збору даних для
технічних специфікацій для ГЗ
для вина Ялпуг.
За підтримки команди проекту
протягом звітного періоду було
зареєстровано
асоціацію
виробників сирів – “Асоціація
виробників
традиційних
карпатських високогірних сирів”.
Ця
асоціація
буде
носієм
майбутнього ЗПП сиру бринзи.
Проведено ряд зустрічей з
виробниками бринзи в різних
районах Карпат (Рахів, Хуст,
Тячів, Воловець, Верховина,
Путивля) та визначено два види
сиру, що мають найвищий
потенціал для реєстрації ГЗ:
високогірна бринза з овечого
молока і високогірна бринза з
коров’ячого молока.
Виробникам надано сприяння у
розробці
повного
досьє
з
географічних
зазначень,
необхідного для реєстрації ЗПП
для “гуцульської овечої бринзи”
(формулювання
специфікації
продукту,
визначення
географічного / виробничого
регіону, природного середовища /

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
людських
чинників,
методів
виробництва сировини, зв’язку
між якістю або характеристиками
продукту
та
географічним
середовищем, що визначають
процедури
виробництва
та
переробки).
Подана перша заявка на захист
географічних
зазначень
відповідно
до
чинного
законодавства України та вимог
ЄС: було підготовлене повне
досьє для реєстрації гуцульської
овечої
бринзі
в
якості
Захищеного
позначення
походження,
направлено
до
Мінекономрозвитку
для
офіційної реєстрації в Україні.
Були
підготовлені:
План
контролю
та
санітарні
рекомендації для гуцульської
овечої бринзи і обговорені та
узгоджені з виробниками.
Більше 20 виробників сиру та
5 виробників вина (зацікавлених
сторін) / майбутніх користувачів
географічних зазначень пройшли
навчання
на
семінарах
та
дискусіях
щодо
створення
майбутніх
географічних
зазначень: “Гуцульська овеча
бринза” та “Ялпуг”.
Було
організовано
кілька
зустрічей
з
представниками
виноробних
підприємств,
розташованих
у
районі
виноробства
Ялпуг.
Був
підготовлений короткий опис
специфікації
продукту
для
майбутнього вина ЗПП “Ялпуг” з
дотриманням вимог, визначених в
Регламенті (ЄС), № 1308/2013 та
Регламенті
Комісії
(ЄС)
№ 607/2009.
Спільно
з

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець
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Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

виробниками вин з району
виноградарства
Ялпуг
проаналізовано
сенсорні
характеристики
вин
та
обговорила потенційні види вина
району виноградарства Ялпуг.
Завдання:
“Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого
розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв”;
“Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції з високою
часткою
доданої
вартості”

Посилення
Європейський 998 582,66
інституційної
Союз
євро
спроможності
Українського
національного
органу
стандартизації
(Реєстраційна
Картка проекту
№ 4048)

29.10.201828.12.2020

–

Компонент
1.
Законодавча 1. Виявлення
юридичних
гармонізація з нормативно- перешкод для сучасної діяльності з
правовою базою ЄС.
стандартизації
та
розробки
пропозицій
щодо
втручання;
перевірка
на
відповідність
законодавству ЄС-Україна з метою
підписання ACAA.
Компонент 2. Функціональна 2. Пояснення сфери діяльності
організація
органів НОС (наприклад, сертифікація,
стандартизації.
оцінка відповідності, навчання та
консультування); узгодження його
структури та внутрішніх робочих
процедур з НСБ країн-членів ЄС;
розробка стратегії розвитку.
Компонент 3. Робочі умови 3. Розробка процедур моніторингу
технічних комітетів.
та робочих процедур технічного
комітету відповідно до практики
CEN та CENELEC. Технічні
комітети “які сплять” виявляються
і
скасовуються,
або
відновлюються.
Компонент 4. Раціоналізація 4. Процеси
стандартизації
процесів стандартизації.
спрощуються, автоматизуються та
гармонізуються із практикою ЄС.
Компонент
5.
Створення 5. Введена в експлуатацію система
системи
автоматичного автоматичного
перекладу
перекладу стандартів.
стандартів
(зазначено,
що
відповідне
обладнання
та
програмне
забезпечення
“TRADOS” було придбано з
використанням бюджетних коштів
ЄС, але залишилося неактивним).
Компонент
6.
Розробка 6. Розробка стратегії громадської
інформаційної стратегії.
орієнтації,
спрямованої
на
популяризацію діяльності НОС та
заохочення бізнесу до участі в
процесах стандартизації.

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки
Завдання:
“Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого
розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв”;
“Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції з високою
часткою
доданої
вартості”

Назва проекту

Донор

Реалізація
Уряд
експортного
Швейцарської
потенціалу
Конфедерації
вартості лісової
через
та
Державний
деревообробної
секретаріат з
галузі в Україні економічних
шляхом
питань
зміцнення
Швейцарії
відповідної
інфраструктури
якості
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4419)

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

880 000
євро

01.09.201931.08.2022

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

В процесі імплементації проекту
проводилося
дослідження
виробничо-збутового
ланцюга
деревообробної галузі в Україні
Бернським
університетом
прикладних
наук
(далі
–
Університет).
Перша
місія
експертів
Університету пройшла
16–18.12.2019. В рамках місії в
ДП
“УкрНДНЦ”
16.12.2019
відбулась
нарада
з
метою
ознайомлення
експертів
Університету та Громадської
організації FORZA з основними
ключовими
інституціями
стандартизації,
що
мають
відношення
до
виробничозбутового
ланцюга
деревообробної галузі. Експерти
зустрілись з представниками
національного
органу
стандартизації
України
та
національних технічних комітетів
стандартизації: ТК 18, ТК 151 і
ТК 300, а також головою
міжнародного ISO/TC 218 Timber,
Секретаріат якого веде Україна
для розуміння реалій галузі. У
період з грудня 2019 року до
березня 2020 року відбулась
низка зустрічей з представниками
інституцій інфраструктури якості
та
приватного
сектору.
Результати даного дослідження
були представлені на заключному
семінарі
05.03.2020
в
Мінекономіки.
Проаналізовано потенціал та
проблеми українського лісового
господарства
у
відносно
складному
бізнес-середовищі.
Огляд
українського
деревообробного
сектору

1.1. Поглиблений
аналіз
потенціалу
інституцій
та
постачальників послуг з системи
української
інфраструктури
якості, проведених прогалин,
розроблених планів дій:
- Проведення
картування
з
поглибленим
аналізом
національної
системи
управління якістю (дослідження
пропозиції).
- Проведення опитування про
потреби приватного сектора
(дослідження попиту).
- На
підставі
виявлених
прогалин розробити проект
дорожньої карти з планом дій
для зміцнення національної
системи інфраструктури якості,
що
обслуговує
вибраний
ланцюжок створення вартості.
1.2. Підвищення
технічної
компетентності інфраструктури
якості (що обслуговує вибраний
ланцюжок створення вартості)
на інституційному рівні та на
рівні постачальників послуг:
- Сприяти розробці (прийняттю)
національних стандартів для
сектору деревини та виробів з
деревини
відповідно
до
передової міжнародної практики
(включаючи
переклад
та
поширення).
- Розвиток
компетенцій
та
навичок місцевих експертів
шляхом проведення тренінгів та
семінарів у сфері стандартизації,
пов'язаних
з
сектором
переробленої деревини.
- Підтримка
української
організації стандартизації у
прийнятті активної ролі на
міжнародній арені в роботі

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

1. Підвищено
технічну
компетентність
та
стійкість
української
системи
інфраструктури
якості,
яка
обслуговує вибраний ланцюжок
створення вартості.

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
показав, що значну і прибуткову
сферу комерційної діяльності
займають
лісоматеріали
з
доданою вартістю, зокрема ,
меблі. Цей сектор традиційно є
ресурсо- та трудомістким і
включає як місцеві ремісничі
фірми, так і великих виробників.
Враховуючи ряд внутрішніх та
зовнішніх
чинників
було
виділено
48
критеріїв
та
субкритеріїв для визначення
пріоритетних виробів з деревини
в Україні. В результаті аналізу
вибрано два види виробів з
високою доданою вартістю, які
найбільш
підходять
для
підтримки в рамках проекту, а
саме:
- дитячі меблі (без коду HS),
- вікна дерев'яні (HS 441810)
Ця продукція має значний
потенціал як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку
(особливо як експортний товар).

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
стандартизації, пов’язаної з
ланцюжка створення вартості,
підтримання внеску України у
розробку стандарту ISO (ISO
38200) для ланцюга зберігання
деревини та продуктів на основі
деревини.
- Компетенція та навички будуть
розроблені
за
допомогою
тренінгів та консультативних
послуг, щоб дозволити ДП
"Укрметртестстандарт"
отримати практичний досвід у
таких сферах, як; проведення
випробувань
обладнання
(деревообробка
та
ін.)
відповідно до вимог Директиви
ЄС 2006/42/EC; застосування
методів
вимірювання
для
перевірки рівнів звуку (які
генеруються,
наприклад,
деревообробним обладнанням)
відповідно до міжнародного
стандарту ISO 3747, стандартів
EN ISO 3744:2010; EN ISO
3745:2012 та EN ISO 3746:2010.
- Розвиток
компетенцій
та
навичок шляхом проведення
спеціалізованих тренінгів та
семінарів для експертів з
технічних галузей, пов’язаних із
застосуванням ISO 9001 / ISO
14001 / ISO 45001 / та
майбутнього ISO 38200 (ланцюг
зберігання) тощо.
- Підтримка НААУ у прийнятті
активної ролі у міжнародній
роботі з акредитації, пов’язаній з
ланцюгом вартості переробленої
деревини.
- Можлива
домовленість
з
європейським
органом
з
акредитації (наприклад, FINAS;
Фінляндія), який є центром

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

передового досвіду в областях,
пов’язаних
з
обробкою
деревини.
- Обрання
лабораторій
для
надання
допомоги,
що
підтримують
вибраний
ланцюжок створення вартості,
виходячи з поглибленого аналізу
інфраструктури якості України,
проведеного під час початкової
фази.
- Забезпечити
міжнародне
визнання
вибраних
випробувальних
лабораторій
відповідно до нової версії
стандарту ISO 17025:2017, яка
може включати підвищення
технічної
компетентності
персоналу,
придбання
обладнання та послуг для
збільшення обсягу та охоплення
акредитованих випробувальних
послуг,
як
того
вимагає
приватний сектор з вибраного
ланцюжка вартості.
- Сприяння плануванню бізнесу
та маркетингу у випробувальних
лабораторіях
шляхом
проведення
семінарів,
проведення
курсів
та
проведення рекламних заходів
(вимір сталого розвитку).
- Підвищити
технічну
компетентність
персоналу
(аудиторів) для ISO 9001, ISO
14001 та ISO 45001, визначених
під час початкового етапу, та
придбати
послуги
для
збільшення обсягу та охоплення
акредитованих
послуг
сертифікації, що вимагаються
приватним сектором з обраного 2. Посилення обізнаності МСП
ланцюга створення вартості.
щодо необхідності дотримання
2. Підготовити
поглиблений міжнародних
стандартів
та

Відповідальний
виконавець
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Строк
реалізації
проекту

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

аналіз/оцінку відповідних вимог технічних регламентів.
ринку (технічних регламентів і
стандартів) та план дій:
- Провести
картування
з
поглибленим
аналізом
відповідних вимог ринку для
МСП для доступу до ринків
(дослідження попиту).
- Розробити план дій для
оперативного плану допомоги
галузевим бізнес-асоціаціям.
2.2. Посилити якість послуг, що
надаються галузевими бізнесасоціаціями:
- Посилити
спроможність
суб’єктів підтримки бізнесу
запропонувати
послуги,
пов’язані з якістю, відповідно до
потреб, визначених у вибраному
ланцюжку створення вартості
(наприклад,
навчання,
консультативні
послуги,
стратегічні бізнес-плани тощо).
- Підвищити рівень обізнаності
серед МСП щодо відповідних
вимог ринку та інших учасників
ланцюжка створення вартості з
метою
підвищення
їхньої
спроможності
виконувати
стандарти (такі як стандарти
управління
та
добровільні
стандарти стійкості).
- Розроблення
та
розповсюдження інструментів
керівництва для відповідності
вимогам експортного ринку для 3. Підвищено культуру якості.
ланцюжка створення вартості.
3. Розроблення
заходів
з
підвищення обізнаності:
- Розробити план дій щодо
проведення
інформаційних
кампаній та заходів у всіх
сферах інфраструктури якості,
пов’язаних
з
обраним

Відповідальний
виконавець
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Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Завдання:
Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого
розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв”;
“Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції з високою
часткою
доданої
вартості”

Назва проекту

Підтримка
впровадження
Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС
у сфері
метрології
(Реєстраційна
картка проекту
№ 4440)

Донор

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітництв
а та розвитку
Німеччини
(BMZ)

Сума
проекту

1000 000
євро

Строк
реалізації
проекту

20.05.201919.05.2022

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

В рамках проекту проведено
семінари:
- “Підготовка до акредитаційного
аудиту
для
калібрувальних
лабораторій” (21–22.01.2020, м.
Київ);
“Підтримка
впровадження
Угоди
про
асоціацію
між
Україною та ЄС у сфері
метрології” (18.02.2020, м. Київ);
- веб-семінар “Простежуваність
та звірення” для ДП “НДІ
“Система”
(05.06.2020,
10
учасників);
- веб-семінар “Міжкалібрувальні
інтервали”,
(17.06.2020,
7
учасників);

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту
ланцюжком створення вартості.
- Організувати
семінари
та
семінари для обміну досвідом
між зацікавленими сторонами з
сектору деревини та обробленої
деревини,
які
стосуються
практики управління якістю та
якістю продукції. Ці заходи
зібрали
б
представників
державного
та
приватного
секторів.
- Розробити рекламні матеріали
(включаючи
матеріали,
що
виробляються
в
рамках
Компоненту
1
Глобальної
програми з якості та стандартів
(GQSP),
історії
успіху,
посібники,
що
стосуються
вибраного ланцюжка створення
вартості і т. д.) разом зі
стратегією поширення.
- Залучати приватні та державні
установи до інфраструктури
якості
по
дереву
для
розповсюдження
рекламних
матеріалів відповідно до плану
дій.
Зближення
технічного
регулювання, стандартів та
оцінки відповідності у галузі
метрології
в
рамках
впровадження ст. 56–57 Угоди
про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським
Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної
енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони.

Очікуваний
(запланований результат)

1. Укладено Угоду між Україною
та ЄС про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів
(ACAA).
2. 15
компаній
сертифікують
вимірювальні прилади відповідно
до
системи
сертифікації
міжнародної
Організації
законодавчої метрології (OIML).
3. Кількість
акредитованих
калібрувальних
лабораторій
збільшується з 25 до 30.

Відповідальний
виконавець

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)

115
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки

Завдання:
“Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого
розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв”;
“Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції з високою

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Впровадження
Глобальний
5 550 000
стандарту
екологічний дол. США
систем
фонд через
енергоменеджме Організацію
нту в
Об’єднаних
промисловості
націй з
України
промислового
(Реєстраційна
розвитку
Картка проекту (ГЕФ/ЮНІДО)
№ 3347-02)

Строк
реалізації
проекту

28.05.201531.12.2021

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД
“Міжповірочні
інтервали”
(19.06.2020, 20 учасників), під час
якого
наведено
приклад
розрахунку
міжкалібрувальних
інтервалів
та
проведено
практичне заняття;
- веб-семінар “Нова законодавча
база ЄС” (24–25.06.2020, участь
брали
представники
Мінекономіки, фахівці державних
підприємств, що належать до
сфери управління Мінекономіки);
- “Regulation (EU) 2019/515 on the
Mutual Recognition of Goods
Lowfully Marketed in Another
Member State” (червень 2020, 20
учасників);
- веб-семінар “Міжкалібрувальні
інтервали, запитання – відповіді”
для
ДП
“НДІ
“Система”
(02.07.2020, 7 учасників);
Проведено тренінг “Підготовка
тренерів з ISO/IEC 17025:2017” та
круглий стіл щодо обміну
досвідом
щодо
ISO/IEC
17011:2017.
В рамках проекту запрошено
фахівця з Національного органу
акредитації Греції, який провів
навчання для персоналу з
акредитації НААУ.
–

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

–

–

директорат
промислової
політики
та
стимулювання
розвитку
регіонів (інд. 38)
департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)

116
Завдання
відповідно до
Стратегічного
плану дій
на 2020-2024 роки
часткою
доданої
вартості”
Завдання:
“Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах
сталого
розвитку та розвитку
високотехнологічних
конкурентних
виробництв”;
“Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції з високою
часткою
доданої
вартості”
Завдання “Розвиток
експорту
та
виведення
на
зовнішні
ринки
продукції з високою
часткою
доданої
вартості”

Назва проекту

Донор

Сума
проекту

Проектна Угода
Уряд ФРН,
2 200 000
про реалізацію
виконавець євро
проекту
Німецьке
“Застосування та товариство
імплементація
міжнародного
Угоди про
співробітництв
асоціацію між
а (GIZ),
Україною та ЄС
у сфері торгівлі”
Проект є
продовженням
проекту
‘Підтримка
рамкових умов
для торгівлі в
Україні”
Європейський
Європейський 6 000 000
проект технічної
Союз
дол. США
допомоги щодо
реалізації
Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на
2021-2025 роки
та заходів щодо
її реалізації
(Пропозиція
щодо залучення
технічної
допомоги)

Строк
реалізації
проекту

06.202031.05.2023

Заходи, які фактично здійснено
за рахунок МТД

Заходи, які заплановано
здійснити до кінця строку
реалізації проекту

Очікуваний
(запланований результат)

Відповідальний
виконавець

–

–

–

департамент
взаємодії
з
експортерами та
просування
експорту
(інд. 46)
департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)

2021-2024

–

Реалізація заходів Стратегії
розвитку системи технічного
регулювання на 2021-2025 роки,
які передбачено здійснити у
2021-2024 роках.

Реалізовані
заходи
Стратегії
розвитку
системи
технічного
регулювання на 2021-2025 роки,
які передбачено здійснити у 20212024 роках.

департамент
технічного
регулювання та
метрології
(інд. 34)

